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ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG,
ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

1. AGENTS

MEMÒRIA
ÍNDEX:
01. AGENTS

L’objecte de la present actuació és l’Adaptació del Projecte Executiu de canvi de pavimentació, del Passeig central
de la Rambla de Fabra i Puig, entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal, al Districte de Sant Andreu
de Barcelona. – Fase III – .

02. ANTECEDENTS
03. EMPLAÇAMENT

Es proposa com a actuació prioritària en el desenvolupament del pla de manteniment de la ciutat, que es centrarà
en els recorreguts dels vianants, els usos actuals, millorar l'ús i estada amb l'habilitació d'uns espais per les
terrasses dels locals d’oci, alhora que millorar les condicions d'urbanització amb relació directa amb les activitats.

04. NORMATIVA D’APLICACIÓ
05. OBJECTE DEL PROJECTE
06. TOPOGRAFÍA

L’adaptació del “Projecte Executiu de canvi de pavimentació, del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig,
entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal, al Barri de Sant Andreu del Palomar al Districte de Sant
Andreu de Barcelona”, ha estat redactat d’acord amb els criteris indicats pels Serveis Tècnics de la Direcció de
Serveis de Llicències i Espai Públic del Districte de Sant Andreu de l’Ajuntament de Barcelona i de BIM/SA,
Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

07. SITUACIÓ ACTUAL
08. SERVEIS EXISTENTS, AFECTATS
09. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
10. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
10.01. PAVIMENTS
10.02. ELEMENTS URBANS
10.03. MOBILIARI URBÀ
10.04. INFRAESTRUCTURES
10.05. ENLLUMENAT
10.06. AFECTACIONS A L’ARBRAT I XARXA DE REG
10.07. XARXA DE CLAVEGUERAM
11. PLÀ DE CONTROL DE QUALITAT
12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

DADES DEL PROJECTE:
Tipus d’actuació:
Titularitat de l’Espai:
Pressupost total:
Període de redacció:

Canvi de Pavimentació (Passeig Central - Boulevard)
Ajuntament de Barcelona (Districte de Sant Andreu)
843.642,82 € (PCA IVA inclòs) – (Inclòs: Control de Qualitat)
Febrer – Setembre de 2021

PROMOTOR:
Empresa:
Adreça:
Municipi:

Ajuntament de Barcelona
Serveis Tècnics del Districte de Sant Andreu
Barcelona

N.I.F.: P0801900B
C/Segadors, 2 Planta 3ª
Codi Postal: 08030

13. ASPECTES AMBIENTALS
GESTOR DEL PROJECTE:
Empresa:
BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
Direcció Projecte:
Oriol Bonet / Maria Moles
Adreça:
Departament de Gestió Territorial
Municipi:
Barcelona

14. ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS
15. RESUM DADES GENERALS DEL PROJECTE
16. TERMINI D’EXECUCIÓ – PLÀ D’OBRA
17. PERÍODE DE GARANTÍA DE LES OBRES
18. FÓRMULA DE REVISIÓ DE PREUS

EQUIP REDACTOR:
Empresa:
Enginyer Tècnic:
Correu electrònic:
Adreça:
Municipi:

19. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
20. ACCESSIBILITAT
21. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA
22. PRESSUPOST
22.01. RESUM DEL PRESSUPOST
22.02. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

Projectes d’Enginyeria i Urbanisme, Payà & Moraz, S.L.P.
Ivan Moraz i Balust
ivan@proenur.com
Carrer de la Indústria, 339 Baixos
Barcelona

N.I.F.: A62320486
C/Bolívia, 105 3ª i 4ª planta
Codi Postal: 08018

N.I.F.: B64925977
Col·legiat: 21.511
Telèfon: 93 4202910
Codi Postal: 08027

2. ANTECEDENTS

23. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE

En data 9 de febrer de 2021, a Barcelona, es signa per part del senyor Juan Irala Tihista, Responsable del contracte
dels Serveis Tècnics de BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A., l’adjudicació del contracte amb
número 609.2021.013, relatiu a l’adaptació del projecte de Canvi de Pavimentació del Passeig Central de la
Rambla de Fabra i Puig, entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal, al Districte de Sant Andreu de
Barcelona (Fase III), a favor de Proenur, S.L.P., representat per l’Ivan Moraz i Balust amb NIF 40.991.305-S.

AM01. LLISTAT/INFORMES REP’S
AM02. FITXES RESUM DADES GENERALS DEL PROJECTE
AM03. QUADRE DADES NATURA
AM04. QUADRE DE MÈTRIQUES
AM05. ACTES
AM06. E-MAILS
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4. NORMATIVA D’APLICACIÓ

L’objecte de la present actuació, és la redacció del projecte de remodelació, per canvi de pavimentació del Passeig
central de la Rambla de Fabra i Puig, entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal (Fase III). Les
tasques de l’adjudicatari del present encàrrec serà responsable d’adaptar el Projecte executiu de canvi de
pavimentació del passeig central de la Rambla de Fabra i Puig, entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció
Arenal, al barri de Sant Andreu del Palomar, del Districte de Sant Andreu, contractat pel Districte i lliurat al
Novembre del 2018.

L'objectiu principal d'aquest Projecte, va ser el Plà de Manteniment Municipal del Districte de Sant Andreu i d'acord
amb les necessitats pel canvi de pavimentació del passeig central.
Tots els materials emprats a l’obra compliran les especificacions tècniques que mana la normativa, així com la seva
col·locació. Es complirà també, la Normativa aplicable en matèria de Seguretat i Salut a l’obra.

Aquest projecte no disposa de l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) ni d’informe d’auditoria. Els treballs que es preveu
que calgui actualitzar consistiran en:




04.01. Normativa d’Obligat Compliment:
General:
 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm.
5686 de 5/8/2010)
 Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats
 Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. (DOGC 02/12/2003)
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
 Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres
arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
 PG3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS DEL M.O.P.T.
 LLEI 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES REIAL DECRET 1627/1997
 ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA (Capítol XVI)
O.28/8/70 (BOE:5,7,8 i 9/9/70).Corr.d'errors (BOE:17/10/70).
 Normes Tecnològiques de l’Edificació
 Codi Tècnic de l’Edificació, RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006)
 Llei 7/1993, del 30 de setembre, de Carreteres de la Generalitat de Catalunya
 Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
 Modificació de l’article 19.4 per Real Decreto-Ley 15/1999 de 1 d’octubre
 Modificació dels articles 5 i 11.1 per Ley 66/1997, de 30 de setembre
 Modificació dels articles 19 i 21, per Ley 13/1996, de 30 de desembre
 Modificació de l’article 34, per Ley 42/1994, de 30 de desembre
 Ley 16/1985, de 25 de junio (BOE del 29), del Patrimonio Histórico Español
 Modificació de l’article 32.2, per Ley 50/1998, de 30 de desembre
 Derogació de l’article 71 i disposició transitòria quarta, per Ley 43/1995, de 27 de desembre
 Modificació de la disposició adicional novena i pròrroga del termini de la disposició transitòria cinquena per
Ley 42/1994 de 30 de desembre
 Modificació de l’article 73, per Ley 30/1994, de 14 de novembre
 Modificació de la disposició adicional novena, per Ley 21/1993 de 29 de desembre
 Modificada per la Ley 33/1987, de 23 de desembre
 Desenvolupament parcial de la Ley 16/1985 pel real Decreto 111/1986 de 10 de gener (BOE del 28)
 Modificada pel real Decreto 64/1994, de 21 de maig
 Modificació de l’apartat C, de l’article 10, per Real Decreto 582/1989, de 19 de maig
 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny (BOE del 30), d’avaluació d’impacte ambiental
 Reglament per a l’execució del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte
ambiental, aprovat pel Real Decreto 1131/1988, de 30 de setmbre (BOE del 5 d’octubre)
 Decret 114/1988, del 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental
 Ley 16/1987, del 30 de juliol, de Ordenació de los Transportes Terrestres”, i els seus Reglaments
 Modificació de l’article 146.1 per Ley 55/1998, de 29 de desembre

Adaptar el projecte al Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes d’infraestructures de
BIM/SA que sigui vigent en el moment de l’adjudicació.
Adaptar el projecte a les esmenes dels Responsables d’Espai Públic (REP’s) i de l’Auditoria. Caldrà tenir en
compte que el Districte en cap cas ha demanat un canvi de criteri en l’actuació.
Actualitzar el Pressupost del projecte amb el Banc de Preus BEDEC vigent. Caldrà contrastar i verificar la
totalitat de les partides del pressupost del projecte.

Els documents inclouran la següent informació:
Projecte Executiu: Memòria i annexos, Documentació Gràfica, Estudi de Seguretat i Salut, Amidaments i pressupost
i Documents de Sostenibilitat.
BIMSA, va facilitar a l’equip redactor, el Plec de Prescripcions Tècniques per a la Redacció de Projectes
d’Infraestructures (Barcelona, novembre de 2017), en el que es defineixen els treballs a desenvolupar, les bases
per a la realització dels treballs encarregats, i on es concreta la redacció i presentació dels diferents documents que
configuren el Projecte. El projecte s’ha desenvolupat ha partir de les premisses i objectius establerts per BIMSA.
Des de l’inici de la redacció del Projecte, s’han tingut diverses reunions amb els tècnics de BIMSA i del Districte, per
tal de fixar el marc concret, i els objectius a aconseguir amb la redacció del Projecte de reurbanització. També s’han
establert els criteris i procediments a seguir en la redacció del Projecte. Posteriorment, s’han continuat realitzant
reunions amb BIMSA, els responsables del Districte i els responsables dels diferents Departaments de l’Ajuntament
de Barcelona, per tal d’el.laborar aquest Projecte Executiu.
3. EMPLAÇAMENT
El Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig, es troba en el cor del Districte de Sant Andreu del Palomar, fent
d’unió entre l’àmbit sud del futur parc de la Sagrera i l’àmbit nord a l’Avinguda Meridiana i Passeig de Fabra i Puig,
es un boulevard de 26 metres d’amplada entre façanes, amb una Rambla Central d’aproximadament 9 metres
d’amplada, amb una disposició de caire peatonal.
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Modificació dels articles 168 i 170, per Ley 50/1998, de 30 de desembre
Modificació dels articles 141 i 179, per Ley 66/1997, de 30 de desembre
Derogació de l’article 149 i modificació dels articles 38, 56, 147, 148 i 179.3 per Ley 13/1996, de 30 de
desembre
Real Decreto 1317/1989, de 27 d’octubre (BOE del 3 de novembre), pel que s’estableixen les unitats legals
de mesura.
Modificat annex per Real Decret 1737/1997
Manual ed Qualitat per l’Execució d’Obres de l’Ajuntament de Barcelona
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE 10 de novembre de 1995
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción. BOE 23 de abril de 1997
EHE-08 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. R.D.1247/2008 (BOE núm.203, 18/07/2008)
Orden Circular 314/90 T y P de 28 d’agost sobre “normalización de los estudios geológicos-geotécnicos a
incluir en anteproyectos y proyectos”







Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de
contenció de vehicles (BOE 28/01/2000).
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE
6/03/2002)
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions,
drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol).
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.

Senyalització:
 Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona
 Orden Circular 325/97 T
 Orden circular 371/95 T y P, barreres de seguretat
 Orden Circular 309/90 C y E, del 15 de gener, sobre fites d’aresta
 Orden Circular 304/89 MV, del 21 de juliol, sobre projectes de marques vials
 Orden Circular 301/89 T, sobre senyalització d’obres
 “Recomendaciones para la señalización informativa urbana” publicades el novembre de 1995 per la
Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de españa (AIMPE)
 Norma 8.1-IC “Señalización vertical” del 28 de desembre de 1999
 Norma 8.2-IC sobre “marcas viales” aprovada per Orden Ministerial, de 16 de juliol de 1987 (BOE del 4
d’agost i el 29 de setembre)
 “Catálogo de señales de circulación” publicat el novembre de 1986

Vialitat:
 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”,
de la instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003)
 Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de
firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003)
 -Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, Reglamento General de Circulación para la palicación y
desarrollo del texto articulado de la Luy sobre tráfico, circulación de vehiculos a motor y seguridad vial,
aprobado por el real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo
 Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”. (BOE núm. 28 de 2/02/2000)
 Orden de 28 de diciembre de 1999 or la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, d la
Instrucció de Carreteras
 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones
y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
 eal Decreto Legislativo 1812/1994 de 2 de setembre pel que s’aprova el Reglamento General de Carreteras
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. (BOP
núm. 122 de 22/05/1991)
 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”. (BOE
17/09/1990)
 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras”. (BOE
núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).
 Posteriors modificacions:
 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
 Ordre Circular 293/86 T.
 Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.
 Ordre Circular 295/87 T
 Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa denominar-se PG-4)
 Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.
 Ordre Circular 299/89.
 Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG.
 Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)
 Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats
(BOE 22/1/2000).

Genèric d’instal·lacions urbanes:
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que
han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que
discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
 Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica
l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. BOP
núm. 122 de 22/05/1991)
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul
Xarxes de distribució d’energia elèctrica:
Sector elèctric:
 Llei 54/1997 del Sector elèctric
 Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització
d’instal·lacions d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000)
 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. (DOGC
18/12/2001)
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Alta Tensió:
 Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. (BOE núm. 311 de 27/12/1968,
correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969.
 Circular 4/87 DGTSI “Aclariment dels articles 32 i 35 del Reglament de línies elèctriques aèries de alta tensió
en relació al seu pas per les proximitats d’edificis, construccions i zones de risc específic”.
 (Circular de la Direcció General de Treball i Seguretat Industrial de 21/01/1987).



El Projecte preveu l’accés a cada una de les zones d’estada previstes per vianants amb un itinerari accessible des de
la vorera existent. Aquest itinerari compleix amb els següents requisits:





Baixa Tensió:
 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE núm. 224
18/09/2002).
 ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión.
 ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
 ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución.
 ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.

L’objecte de la present actuació, és la redacció del Projecte de remodelació, per canvi de pavimentació del Passeig
central del Boulevard de la Rambla de Fabra i Puig, entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal.
Tanmateix, serveixi aquest Projecte, per descriure les infraestructures de nova implantació per fer arribar la xarxa
elèctrica a les diferents àmbit per a les terrasses del comerços, unificats tots en un sol costat del boulevard.
Es proposarà una actuació de caire unitari que prengui com a referència els criteris descrits a continuació i les
actuacions anteriorment realitzades a la zona, en fases anteriors:

Xarxes de telecomunicacions:
 Prescripcions tècniques de canalitzacions de l‘IMI (Institut Municipal d’Informàtica), de l’Ajuntament de
Barcelona

Criteris de l’actuació:



Jardineria:
 Ordenança General del Medi Ambient urbà. Titol VIII. Zones naturals i espais verds. B.O.P. núm. 143,
16/06/1999 (correccions publicades als B.O.P. 160, 180, 57)
 Normes UNE
 Plec de condicions tècnic-facultatives d’obra nova de jardineria, de l’Institut municipal de Parcs i Jardins de
Barcelona
 Ordenança sobre obres i instal·lacions i serveis en el domini públic municipal , de Barcelona. (B.O.P. núm.
122, de 22/05/1991) (article 63. Protecció de l’arbrat)
 Implantació del material vegetal. Treballs de plantació.
 Manual d’arbrat viari: selecció d’espècies, de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona
 Instrcucción 7.1-IC sobre “plantaciones en la zoma de servidumbre de las carreteras”, aprovada per Orden
Ministerial, del 21 de març de 1965 (BOE del d’abril)

Millorar les condicions de mobilitat, tenint en compte la relació amb els equipaments existents.
Millora de les condicions d’accessibilitat de l’àmbit.

Quadre de Superfícies:
La superfície total del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig (Entre els carrers de Gran de Sant Andreu i
concepció Arenal) ........................................................................................ 3.876,950 m², amb el següent desglòs:



Superfície àrea de passeig: 1.476,878 m²
Superfície zones de terrasses: 1.620,000 m²

6. TOPOGRAFÍA
La base topogràfica utilitzada en aquest Projecte ha estat aportada per BIM/SA, contractada a l’empresa
GeoInformáticos (Clau 1565-02) i es considera com a base topogràfica per a realitzar el Projecte.

S’haurà de tenir en compte tota la Normativa actual que afecti, així com, tota la nova que es publiqui fins a la
licitació de les obres.

Es tracta d’un aixecament general a escala 1/1500 -1/400 on queden recollits tots els punts topogràfics importants
així com el traçat bàsic de l’espai. Queden recollides també les tapes dels diferents serveis.

04.02. Normativa d’Accessibilitat:
Normativa d’aplicació:



Amplada lliure de pas no inferior a 1,80 m
Alçada lliure de pas no inferior a 2,20 m
Pendent transversal màxima del 2%
Pendent longitudinal màxima del 6%

5. OBJECTE DEL PROJECTE

Enllumenat públic:
 Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental
de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
 Pla Director d’Il.luminació de Barcelona.
 Plec de Condicions Tècniques d’Enllumenat Públic de l’Ajuntament de Barcelona.



Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. Capítol 2: Disposicions sobre barreres
arquitectòniques urbanístiques –BAU-. (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)

En referència a aquest aixecament, comentar que incorpora també altres trams aliens al present projecte,
mantenint-se però el contingut de forma íntegre per tal de no desvirtuar el document.

Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. Ministerio de la
Vivienda (BOE núm. 61 de 11/03/2010)
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Capítol 1:
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques. (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)

En el Pressupost del present Projecte, es contempla una partida per realitzar l’aixecament Topogràfic en 3D de final
d'obra, inclòs en el Projecte As-Built, segons indicacions del Plec d'Especificacions Tècniques per al Manteniment de
la Cartografia Municipal 3D de l'Ajuntament de Barcelona (versió 2.0) de gener de 2016, d’obligat compliment, que
es recull en el plec de condicions municipals.
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7. SITUACIÓ ACTUAL

8. SERVEIS EXISTENTS, AFECTATS

La definició en planta queda marcada per la definició geomètrica definida en les fases anteriors de la Rambla de
l’Onze de Setembre, realitzant únicament petits ajustaments degut a l’anàlisi de detall de la solució geomètrica i
dels possibles condicionants existents que s’han generat durant l’elaboració del present document. La definició
geomètrica d’aquest carrer dóna continuïtat als aspectes i criteris generals marcats en els trams previs associats a
la Rambla de l’Onze de Setembre i Rambla de Fabra i Puig.

En l’actualitat l’àmbit d’actuació del Projecte disposa de:










Xarxa de Sanejament (BCASA).
Xarxa elèctrica (ENDESA).
Xarxa telefònica (TELEFÒNICA).
Xarxa de gas (GAS NATURAL).
Xarxa d’aigua potable (AGBAR).
Xarxa de telecomunicacions (ONO).
Xarxa d’Infraestructures TIC (IMI).
Xarxa de Semàfors (Ajuntament de Barcelona).
Xarxa d’Enllumenat Públic (Ajuntament de Barcelona).

Tanmateix, cap d’aquests Serveis queden afectats per el canvi de pavimentació del Passeig Central de la Rambla de
Fabra i Puig, entre els carrer Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal, donat que l’actuació es superficial i no es
canvien les tipologies ni les geometries de la urbanització.
9. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
La solució adoptada pretén dotar a l’espai resultant d’una imatge de conjunt principalment a través de dos fils
conductors primaris:


El paviment d’asfalt llis, amb una franja de 4,40 metres d’amplada, al costat esquerra, en sentit sud-nord,
per a la col.locació de les terrasses del locals d’oci.



El paviment d’asfalt amb posterior gravat de la superfície, amb una franja de 4,40 metres d’amplada, al
costat dret, en sentit sud-nord, per al trànsit de vianants.

Actualment el paviment de pedra natural arènisca, esta molt maltmesa i deteriorada, es proposa com a actuació
prioritària en el desenvolupament del pla de manteniment, un nou paviment més dur, agradable, resistent i
sostenible. Alhora que millorar les condicions d'urbanització amb relació directa amb les activitats que
potencialment es pretenen promocionar, com serà la trobada, oci i passejada.
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10. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Diferenciarem els aspectes rellevants del Projecte, com són els paviments utilitzats, els elements urbans, el
mobiliari urbà i els nous serveis d’infraestructures, com el prisma de xarxa elèctrica, per l’enllumenat de les
terrasses dels locals d’oci del propi Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig.




4 cm. de Base amb Mescla Bituminosa en calent tipus AC16 BIN 50/70G (G12).
4 cm. de Mescla Bituminosa en calent tipus AC11 SURF PMB 45/80-65D (D8), posterior pintat amb tres
capes de pintura RAL 7043, als guals peatonals:




7 cm. de Base amb Mescla Bituminosa en calent tipus AC22 BIN 50/70S (S20).
5 cm. de Mescla Bituminosa en calent tipus AC16 SURF 50/70 D (D12), a les cruïlles.

10.01. Paviments:
La nova pavimentació, ha esta concebuda per tal de donar continuïtat i uniformitat, proporcionant una imatge de
conjunt del boulevard sobre els que s’assenta. En aquest sentit s’ha optat per l’elecció dels materials següents:
paviment de mescla bituminosa en calent. S'ha d’assegurar que el pintat de la superfície d'aglomerat asfàltic amb
pintura tri-component acrílica de poliuretà té un acabat antilliscant, per a això es realitzaran assajos, en ambient
humit i "in-situ", tipus pèndol, donant valors per sobre de 0.45 SRT.
Aquest paviment es troba distribuït de la següent forma:



4 cm. de Base amb Mescla Bituminosa en calent tipus AC16 BIN 50/70G (G12).
4 cm. de Mescla Bituminosa en calent tipus AC11 SURF PMB 45/80-65D (D8), posterior pintat amb tres
capes de pintura RAL 7043, a la zona de les terrasses:




4 cm. de Base amb Mescla Bituminosa en calent tipus AC16 BIN 50/70G (G12).
4 cm. de Mescla Bituminosa en calent tipus AC18 SURF 50/70 D (D6), posterior gravat i tres capes de
pintura RAL 7043, a la zona de pas de vianants:

Rigoles:
Quan pel canvi de la vorada de pedra natural tipus arenisca, es malmeti la rigola de formigó de 30x30x8 cm.
Existent, caldrà en aquest cas fer reposició de rigola de formigó de dimensions 20x20x8 cm.
Tot i que la rigola existent és de 30 cm. d'ample, i atès que la reposició és molt gran així com existeix pas
d'autobusos, les rigoles hauran de ser peces de 20x20x8cm. En el cas de transicions amb embornals es podran
utilitzar peces de 30x30x8cm tallades en forma trapezoïdal.
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PTI:

Vorades guals: Pedra natural arènisca de color beig, d’unes dimensions de 0,90 mts. de longitud, 15 cm. d’amplada
i 40 cm. de profunditat:

Els passos de vianants hauran de tenir, en la seva part central, una PTI linial. Aquesta senyalització podotàctil de
pavimentació tàctil d’invidents, es realitzarà mitjançant un grabat al asfalt en calent, amb la plantilla corresponent,
amb unes dimensions de 1,20 metres d’amplada i 4 metres de longitud. Aquesta PTI es reflexa en el plànol de detall
de pavimentació Nº 03.B.03 DETALLS PAVIMENTACIÓ, tanmateix també queda incorporat en el pressupost del
Projecte, en el capitol de Pavimentació.
PTI lineal en els guals de vianants:

Xapa d’acer corten: A la separació entre el paviments del gual de vianants i el passeig central, i al final de la Rambla
amb les rampes del final del Passeig, es col.locarà una platina de xapa d’acer corten de 10 mm. de gruix i 200 mm.
d’alçada, amb ancoratges metàl·lics i una longitud corresponent als límits de les vorades:

10.02. Elements urbans:
Tret dels elements de mobiliari urbà que es descriuen en el pròxim apartat, en distingim els següents:
Escossells: Estan formats per marcs de fundició ductil oxidat, rectangulars de 1,40x1,00 mts.:

Vorades: Pedra natural arènisca de color beig, d’unes dimensions de 0,80 mts. de longitud, 30 cm. d’amplada i 40
cm. de profunditat:
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10.03. Mobiliari Urbà:

10.04. Infraestructures:

Per al mobiliari urbà, s’ha seguit els criteris dels Serveis Tècnics del Districte de Sant Andreu, que es el mantenir tot
el mobiliari urbà existent.

Execució d’un prisma de serveis, formació de rasa de 0,40x0,40 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció
tubs 0,30x0,30 mts., amb 3 tubs corrugats PVC de doble capa, 2 de ∅ 90 mm i 1 de ∅125 mm, cinta senyalització i
xarxa terra amb cable de coure 1x35 mm², 47 pericons quadrats de Serveis 60x60 cm., per a canalització de serveis
d’enllumenat per a les terrasses dels locals d’oci de la zona, inclòs bastiment i tapa de fosa 28 pericons quadrats de
Serveis 40x40 cm., per a connexió de serveis d’enllumenat per a les terrasses dels locals d’oci de la zona, inclòs
bastiment i tapa de fosa.

Alhora de les obres, es farà la retirada de tot el mobiliari, i un cop s’hagui fet la pavimentació del passeig, es tornarà
a col·locar el mateix mobiliari, restaurat i adequat, a excepció dels bancs i papereres, que és farà la retirada
definitiva i es substituiran per nous bancs i papereres.
Tanmateix les pilones en forma de bola en el guals també es farà la seva retirada definitiva.

Execució d’un prisma d’infraestructures TIC (IMI), formació de rasa de 1,00x0,60 mts., l’alçada mínima entre la
superfície i el punt més alt dels tubs corrugats a de ser 60 cm com a mínim i normativa. Rebliment amb formigó
HM-20 de protecció tubs 0,80x0,50 mts., amb 6 tubs corrugats PVC de doble capa de ∅125 mm, cinta senyalització,
23 pericons quadrats de Serveis 70x70x85 cm., per a canalització de serveis d’infraestructures TIC (IMI).

Papereres, jardineres: Noves papereres de 70L, model Barcelona, i ressituar les jardineres existents.

Les instal·lacions soterrades, s’hauran d’executar a una distància de separació de 2 metres de radi del tronc de
l’arbre existent, d’aquesta manera el traçat de les instal·lacions afectaran el mínim possible l’espai radicular
soterrat de l’arbre existent.
10.05. Enllumenat:
Suministre i col.locacio d’una columna troncocònica invertida de xapa galvanitzada Model
PEP, de les mateixes característiques a les existents ala Rambla de Fabra i Puig, amb cos
intermitg de fossa d'alumini, amb 5 làmpares de VSAP de 100w , de 5 metres d'alçada total,
format per columna cilindrica d'acer estructural i acabat galvanitzat, de 250 mm de
diametre superior i 180 mm inferior, amb doble portella per a conexió elèctrica i per a
conexió de telecomunicacions IMI, inclou p.p. d'elements d'acoratge i fixació. Inclou anell
per a la base, inclou la pintura antioxidant a la base fins a l'alçada de la portella i pintat fins
a 3,5 m d'alçada amb pintura antigrafitti i antinganxines, (mètode japonès).

Bancs: Subministra i col.locació de bancs de fusta amb suport de fundició d’alumini, de 3 mts. de longitud:

Les columnes, han de complir amb les següents especificacions detallades al plec de
condicions técniques:
Han de complir amb les normes UNE-EN 40, cal aportar els certificats i documentació
detallada a les especificacions generals de i'informe. La base dels suports han d'estar
reforçats amb anella de mlnim 350 mm d'alçada des de la base, espessor de 4 mm, i
sobresortir 150 mm sobre el paviment. Disposarà de cartel·les a la part inferior fins una
alçada de 150 mm tal com especifica el plec de condicions técniques.La portella sera de 300
mm d'alçada i amb un sol punt de tancament, amb dos punts de recolzament.
La portella de la xarxa IMI, anirà situada a la
columna, ja que la connexió de la xarxa TIC i la
d’enllumenat han d’anar per separat (Wifi
funciona 24 hores i l’enllumenat només per la nit).
La col.locació de la portella de conexió TIC, ha de
seguir l’exemple següent:
Aquí es veu el fanal sencer amb el Punt Wifi a la
part superior, a la part inferior de la columna
d’enllumenat, veiem que hi ha doble portella.
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10.06. Afectacions a l’arbrat i xarxa de reg:

Es manté quadre existent CM9733. L’afectació és només la instal·lació d’un nou punt de llum i la protecció dels
existents. Es confirma que el nou prisma per enllumenat de les terrasses dels locals d’oci de la zona és connexió
privada dels bars/restaurants. En aquesta actuació, de moment, no es canvia l’enllumenat a Led.

El Projecte compleix amb els requeriments establerts al Nou Plec prescripcions tècniques per al disseny, l’execució
i la recepció d’espais verds de juliol de 2020.

Punts de llum:
La nova columna serà una columna tipus PEP i llumenera de VSAP de 100w, com la resta de l’enllumenat del
passeig central de la Rambla de Fabra i Puig. L’alçada de columna serà de 5m., sense anell decoratiu a la base i amb
pintura antigrafitis fins 3m homologat, no mètode japonès. En cas que alhora d’aixecar o demolir el paviment
actual s’afectés algun punt de llum, aquest s’haurà de substituir. Igualment si es detecta que la base d’algun fanal al
descobrir-la es veu en mal estat, cal avisar al Departament d’enllumenat.

El projecte contempla:
 Arbrat a PROTEGIR: 126 arbres.
 Arbrat a RETIRAR: 0 arbres.
 Arbrat NOU: 3 arbres per reposició de falla.
Es contempla fer cales manuals al voltants dels arbres existents per la localització d’arrels. També, es contempla
una partida d’obra per la previsió (a l’inici d’obra) de podes als arbres que s’han de conservar dintre de l’àmbit
d’obra, amb la intenció d’alleugerar les copes i prevenir caigudes durant l’obra.

Quadres d’enllumenat:
El nou punt de llum, es connectarà al punt de llum més proper. No cal ampliar la potencia del quadre existent. Com
es manté el quadre existent, cal canviar l’element de govern al tipus Citilux i adequar la comunicació a Fibra òptica
o targeta GPRS amb SAI. Caldrà també pintar el quadre amb pintura antigrafitis i antienganxines i adequar la
bancada en cas de ser necessari.

Es contempla els apuntalaments als arbres existents
entre l’enderroc del paviment del voltant i la
repavimentació, ja que en aquest moment el
descalçament pot donar lloc a caigudes d’arbres que no
han desenvolupat correctament el sistema radicular. Els
apuntalaments seran de fusta i han de garantir
l’estabilitat dels arbres que se’ls enderroqui el paviment
del voltant a cada fase d’obra.

Instal·lació Eléctrica:
En cas d’afectar les tubulars o instal·lació d’enllumenat existent durant l’execució de les obres, es substituirà la part
afectada. En el tram afectat, si es cau, es canviarà el cablejat sencer, sense fer entroncaments. La connexió del punt
de llum nou es farà al punt de llum més proper i sense entroncaments o empalmes al cablejat. Els muntants
interiors del nou punt de llum seran de mínim 3x2.5mm², tipus RV-06/1 KV. Les derivacions a punt de llum
s’efectuaran a caixes aïllants situades a l’interior del suport, duent a terme la secció de fases de manera alternativa
a fi d’equilibrar la càrrega assignada a cada fase. Les derivacions es protegiran mitjançant fusibles tipus UTE de
calibre adequat.

El tipus d’apuntalament provisional, estarà format per
dos o tres taulons de més de 4m amb proteccions
col·locats al costat més desenvolupat de la copa, com es
pot observar a la foto:

Obra civil/Arquetes de pas, registre i derivació:
Les rases tindran una fondària mínima de 60cm i amplada de 40 cm a vorera. Cal que els pericons compleixin les
següents especificacions, en cas de necessitar. Tapa realitzada en fosa dúctil ISO 1083/En 1563. Compleixi amb la
norma UNE EN-124. Certificat AENOR de producte vigent. Superfície metàl·lica antilliscant. La tapa ha de ser
extraïble, obrir mes de 90° i com a màxim 120° i ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a
un angle ≥ a 90°. 27 kg de pes (tot el dispositiu 39 kg). Marc: Realitzada en acer galvanitzat en calent laminat segons
ISO 630. Dimensions 60x60 cm a pericons de creuament de calçada i davant quadre i 40x40 cm a pericons de canvi
de direcció o intermitjos. Manipulació: Esforç d’aixecament entorn als 15 kg. Desbloqueig i obertura amb clau. La
clau de bloqueig serveix per la seva manipulació una vegada bloquejada la tapa.

La col.locació de l’aspratge quàdruiple d'arbre, es realitzarà mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de
secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, caldrà col.locar les travesses entre els rolls, l’aspratge
estarà clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú
S’estableixen uns requeriments a considerar en fase d’obra:
S’hauran de prendre totes les mesures de protecció d’arbrat seguint el protocol que estableix l’Ajuntament.
No es permet executar cap rasa a menys d,1,5 metres com a mínim (segons perímetre de l’arbre) sense cales
prèvies i supervisió de Parcs i Jardins. L’Ordenança de Medi Ambient estableix aquestes distàncies en funció dels
perímetres: “... 1,5 m als arbres de fins a 60 cm de perímetre, 2 m als arbres de 61-99 cm de perímetre, 2,5 m als
arbres de 100-149 cm de perímetre, 3 m als arbres de 150-249 cm de perímetre i a 4 m als arbres de més de 250
cm de perímetre”.

Xarxa de terra:
Cada punt de llum disposarà d’una placa de terra (no pica) de dimensions mínimes 500x500x3mm. Cal incloure-la al
punt de llum nou. Les plaques s’uniran amb el born de la columna mitjançant un conductor de 16mm muntat a
l’interior d’un tub flexibles des de l’elèctrode fins a la placa. Paral·lelament a la línia d’alimentació s’estendrà un
conductor de coure nu de 35mm2 enterrat que permetrà la unió equipotencial. Cal afegir plànol de detalls de la
fonamentació i ancoratge de la nova columna de projecte. Cal tenir en compte que en les ubicacions dels centres
de transformació no es pot instal·lar cap placa de terra en un radi de 15m, s’hauran de situar fora d’aquest radi.

No es permet tallar cap arrel a partir de 3 cm de diàmetre en cap cas. En aquests casos caldrà avisar a Parcs i
Jardins per a la seva valoració. Podria donar-se el cas que no s’acceptés el tall de l’arrel, per tant, caldrà establir en
projecte una solució alternativa per no afectar a l’arbre en qüestió. Tot el que s’hagi d’executar si apareixen arrels
es farà de forma manual.

Abans de fer la instal.lació del nou punt de llum, cal revisar les ESPECIFICACIONS GENERALS de l’Informe Tècnic
Projecte emès pel Departament d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona, annexat a l’apartat AM01.
LLISTAT/INFORMES REP’S.

Així mateix, no és permetrà realitzar cap tipus de poda sense autorització.

SERÀ NECESSÀRI APORTAR LA LEGALITZACIÓ DELS PUNTS DE LLUM ABANS DE LA POSADA EN MARXA DE LA
INSTAL·LACIÓ, TANT EN ARMARIS NOUS COM PRÈVIA A SOL·LICITAR LA CONNEXIÓ A L’ENLLUMENAT EXISTENT.

Sí per motius d’enderrocs o pavimentació, s’afecta la xarxa de reg existent, caldrà fer la reposició de la xarxa de
reg de l’arbrat que pugui quedar afectada.
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10.07. Xarxa de clavegueram:

11. PLÀ DE CONTROL DE QUALITAT

1 ESPECIFICACIONS PARTICULARS:

A l'Annex Nº 22 Plà de Control de Qualitat, s'estableix un pla de control de qualitat per a l'execució de les obres.

• A l’àmbit del Projecte, es troben 8 tapes de clavegueram amb marc aparent quadrat situades a la banda
destinada al transit de vianants; aquestes s'hauran de substituir per tapes sense marc aparent i que compleixin la
norma UNE EN 124, i estar marcades amb el segell d'una empresa certificadora acreditada perla ENAC o equivalent
europeu.

En aquest annex s'indiquen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d'assaigs a realitzar.
Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: control del material i control d'execució. El pla de
control de qualitat es desenvolupa al annex Pla de control de qualitat.
El Pressupost d’Execució per Contracte (P.E.C.) del Plà del Control de Qualitat, es de 9.769,43 Euros (IVA inclòs), el
que suposa un 1,17 % del PEC (IVA inclòs) del Projecte.
Indicar que les despeses originades per aquest concepte, van per compte del contractista fins als límits que
estableixen en cada cas els plecs de clàusules administratives de l’entitat que contracti l’execució de les obres.
El Pla de Control de Qualitat te per objecte complementar el contingut del Plec de Condicions Tècniques pel que fa
referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de
contradiccions entre ambdós documents prevaldrà el que decideixi la direcció d’obra o direcció d’execució davant
cada circumstàncies.

2 ESPECIFICACIONS GENERALS:

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra, s’han definit i programat
una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat
del contractista, constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel
contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra.

• Les tapes i reixes de clavegueram hauran de complir els criteris i condicio'ns establerts a la vigent "lnstrucció
relativa als Elements Urbans de la ciutat de Barcelona". El projecte haura de contemplar la substitució deis
elements existerits que es trobin dins de l'ambit de l'o~ra i que no compleixin aquest criteri.
• Les tapes seran circulars de cota de pas de 70 cm en pous de registre quadrats de dimensions 70x70 cm.
Aquestes tapes hauran d'acreditar el compliment de la norma UNE EN 124 i estar marcades amb el segell d'una
empresa certificadora acreditada perla ENAC o equivalent europeu.

A l’inici de l’obra, la Direcció d'Execució de l'Obra estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els
canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. En conseqüència, el
pla d'autocontrol de qualitat del contractista ha de ser un document viu, que permeti la seva adaptació a la realitat
canviant de l’obra.

• Els elements de clavegueram hauran de complir els criteri s i condicions establerts a la Guia de criteris tecnics
generals de la xarxa de clavegueram de Barcelona. Aquesta guia es pot consultar al següent link de la web de
I'Ajuntament de Barcelona:El Projecte compleix amb els requeriments establerts al Nou Plec prescripcions
tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds de juliol de 2020.

En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de processos d'execució,
incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves d’acabat. La qualitat final es veu tant condicionada
pels processos d'execució com per la qualitat intrínseca dels materials.
Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques bastant estables i, en molts casos, arriben
acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest pla es centrarà, fonamentalment, en el
control dels processos d'execució, confiat quasi sempre a inspeccions visuals o comprovacions senzilles que no
requereixen de l'actuació d'una empresa especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible que desenvolupen
els laboratoris en el control de qualitat dels materials.

3 REHABILITACIÓ COL.LECTOR EXISTENT:
Segons Informe IP_BCASA N/Ref. P21.0063 – S/Ref. ACT21-00002, emès per BCASA, es demana que s’inclogui en el
Projecte Executiu, la rehabilitació dels col·lectors T162B i T111A, que passen per sota lel passeig central de la
Rambla de Fabra i Puig, àmbit de les obres. S’informe que s'haura d'incloure la col·locació de cubeta de gres i la
restauració de la banqueta en tot l'ambit del projecte. S'haura de preveure també la reparació d'alguns
desperfectes en els entroncaments d'embornals i claveguerons.
A l'Annex Nº 07 Climatologia, Hidrologia i Drenatge, estan descrites les feines per a la rehabilitació dels col ·lectors
T162B i T111A, s'inclou la col·locació de cubeta de gres i la restauració de la banqueta en tot l'ambit del Projecte.
Tanmateix, en l’Annex Nº07, s’adjunta el Pressupost de Climatologia, Hidrologia i Drenatge, corresponent a la
rehabilitació del col.lector existent que passa per sota l’ambit de les obres del Passeig Central de la Rambla de
Fabra i Puig.
Aquest Pressupost, per a la rehabilitació de la xarxa de clavagueram, quedarà subjecte, la seva adjudicació i
execució, depenen de la dotació econòmica de les obres.

PAGINA 10

13

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG,
ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

La normativa ambiental vigent a cada moment vinculada a cada un dels vectors ambientals d’impacte. La guia
d’ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona. Recull de pautes d’execució bàsiques per tal de minimitzar
els principals impactes que poden ocasionar les obres sobre el medi en format orientat a la formació, l’execució i el
control de l’obra, editada des de l’Àrea de Medi Ambient. El Manual de Qualitat de les obres a la ciutat de
Barcelona que estigui en vigor en cada moment.

12.ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Indicar que l’Estudi de Seguretat i Salut conté tots els documents i satisfà tots els requisits previstos en la llei
39/1999 de prevenció de riscos laborals i a l’article 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25
d’octubre), pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, així com la
Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, el RD 171/2004, de 30 de gener i d’altres.

14.ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS

El pressupost d’Execució Material (P.E.M.) resultant de l’Estudi de Seguretat i Salut, es de 17.586,27 Euros, el que
suposa un 3,03 % del PEM del Projecte. Desenvolupament en annex diferenciat. En compliment del paràgraf “g” de
l’article 107 del títol segon de la Llei 2/2011 de 04 de març de ”Economia Sostenible” (BOE 05/03/2011, JE), s'ha
realitzat un Estudi de Seguretat i Salut en el treball, el contingut del qual figura a l'annex corresponent d’aquest
document, on es fa un anàlisi dels riscos de l’obra i s’estableixen les mesures per a evitar-los.
El projecte inclou un Estudi de Seguretat i Salut (Annex Nº 18).

L'Estudi de gestió de residus i demolició (EGR) es desenvolupa plenament a l'annex nº 27, corresponent del present
document i satisfà tots els requisits previstos pel Reial Decret 105/2008 d'1 de febrer (BOE de 13 de febrer), pel
qual es regula la producció i la gestió de residus de construcció i demolició. En aquest annex, es determinen els
volums i tipus de residus, així com les mesures necessàries per la seva classificació i els costos associats. L'objecte
de la normativa és el de fomentar la prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, assegurant
que els destinats a operacions d'eliminació rebin un tractament adequat i contribuir a un desenvolupament
sostenible de l'activitat de construcció.

Aquest estudi estableix, pel termini d’execució de les obres, les previsions pel que fa a prevenció de riscos
d’accidents laborals i malalties professionals. Haurà de servir per donar unes directrius bàsiques a l’empresa
adjudicataris de l’obra per tal de dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos laborals,
facilitant el seu desenvolupament. En aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut o cada contractista ha d'elaborar un
Pla de Seguretat i Salut (PSS), en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions de l'estudi
o estudi bàsic, d'acord amb el seu propi sistema d'execució d'obra.

El pressupost d'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició s'incorpora al
pressupost d'execució material de l'obra i el seu import puja a 24.147,15 Euros.
15. RESUM DE DADES GENERALS DEL PROJECTE

En aquest Pla s'han d'incloure, si cal, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista
proposi, amb la corresponent justificació tècnica, que no poden implicar disminució dels nivells de protecció
previstos en l'estudi o estudi bàsic. El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel
coordinador en matèria de Seguretat i Salut.

Canvi Pavimentació Passeig Central Rambla de Fabra i Puig
(entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal) – Fase III
Superfícies (m²)
Superfície del Passeig

13.ASPECTES AMBIENTALS
Segons l’establert al Reial Decret Legislatiu 1/2008 de 11 de Gener, on s’aprova el text refós de la llei d’avaluació
ambiental de projectes, no cal desenvolupar l’Estudi Ambiental, segons la normativa mencionada, tot i això, es
realitza un Estudi Ambiental, per donar vigència a la normativa. Segons el “Decret d’Ambientalització de les Obres
de Barcelona” i específicament segons apartat 2 del “Manual Bàsic per a l’Elaboració de la Memòria Ambiental
associada als Projectes d’Obres de l’Ajuntament de Barcelona”, en la fase de redacció de Projecte (...) estaran
obligats a elaborar una Memòria Ambiental en els Projectes d’Obres, sempre que el pressupost estimat per a
l’obra, inclosa en el Projecte, sigui igual o superior a 450.000 €. Per tant, el Projecte inclou una Memòria Ambiental
(Document 5 Sostenibilitat i Medi Ambient).

Sup. d’aglomerat zones terrasses
Sup. d’aglomerat boulevard gravat
Sup. d’aglomerat cruïlles

1.620,000 m²
1.476,878 m²
173,278 m²
3.876,950 m²

Superfície total actuació
Amidaments principals (Unitats)
Jardineria / Infraestructures

Mobiliari urbà

En la fase de redacció del Projecte s’elabora la Memòria Ambiental, concretant el major nombre de mesures
possibles encaminades a reduir l’impacte ambiental ocasionat per l’obra i proposar els aspectes que, en cas que
sigui necessari, s’hagin d’incloure al Plec de Condicions Tècniques en matèria d’ambientalització, per tal que el
licitador els concreti.
En la fase d’obra, el contractista adjudicatari, haurà de presentar el Pla d’ambientalització de l’obra, dins del
termini atorgat per la legislació de contractes del sector públic, per aportar la documentació preceptiva abans de
l’adjudicació definitiva, en el qual es desenvolupin i es comentin les mesures contingudes a la memòria ambiental,
en funció del sistema constructiu. Aquest Pla es validarà, com a màxim, en el moment de l’Acta de Replanteig.

Cost/m² Obra Executada

Arbres nous/existents
Nº d'escossells
Longitud prisma serveis
Papereres
Bancs
Jardineres
Senyal Vertical
Columnes Enllumenat nova/existents
P.E.C. (IVA inclòs)

3/129 ut.
129 ut.
1.190,692 mts.
20 ut.
30 ut.
8 ut.
8 ut.
1/28 ut.
215,08 €/m²

Per tal d’elaborar la Memòria Ambiental, es tenen en compte diverses fonts que poden proporcionar informació
relacionada amb la reducció de l’impacte ambiental que pot ocasionar l’obra:
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16. TERMINI D’EXECUCIÓ – PLÀ D’OBRA

ORGANITZACIÓ TERRASSES ESTABLIMENTS ANNEXES A L’OBRA

En compliment del paràgraf “e” de l’article 107 del títol segon de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de “Contratos del
Sector Público”, s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres.

Abans de l’inici de les obres i per a cada fase d’obra corresponent, caldrà habilitar espai en calçada de serveis dels
laterals de la Rambla de Fabra i Puig, enfront de cada establiment, un espai adeqüat per a la col.locació de les
terrasses dels bars i restaurants, que es troben afectats per el correcte desenvolupament de les ores en ele passeig
central.

S’ha estimat com a període d’execució de les obres (3,25) TRES MESOS I 1 SETMANA, en tres sub-fases, en que s'ha
de compatibilitzar l'accessibilitat dels veïns, vianants i trànsit.

Es proposa una quantitat de taules, en sistema 3 en 1, es contempla la col.locació de taules durant l'execució de les
obres, amb una relació de 3 en 1, cada 3 taules fixes, es col.locarà 1 taula durant les obres, amb arrodoniment a
l'alça, per exemple:

FASE 1: Obres de canvi de paviment del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig (Entre els carrers de Concepció
Arenal i d’Irlanda), s’ha estimat com a període d’execució de les obres (1,25) UN MES I 1 SETMANA.






FASE2: Obres de canvi de paviment del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig (Entre els carrers d’Irlanda i de
les Monges), s’ha estimat com a període d’execució de les obres (1,25) UN MES I 1 SETMANA.
FASE 3: Obres de canvi de paviment del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig (Entre els carrers de les
Monges i Gran de Sant Andreu), s’ha estimat com a període d’execució de les obres (1,25) UN MES I 1 SETMANA.

4 taules = 2 taules a obres
6 taules = 2 taules a obres
8 taules = 3 taules a obres
12 taules = 4 taules a obres

Es preveu una afectació de:

Es proposa la solapació de la última setmana de la Fase 1 amb la primera setmana de la Fase 2, així com també la
solapació de la última setmana de la Fase 2 amb la primera setmana de la Fase 3. D’aquesta manera s’aconsegueix
reduïr el termini de les obres en 3 setmanes, d’aquí s’en desprén que el total de l’obra serà de 13 setmanes.






Aparcament Motos = 46 motos
Aparcament Vehicles = 7 vehicles
Zona Càrrega/Descàrrega = 1 vehicle
Contenidors = 3 unitats

En l’Annex Nº10 Organització i desenvolupament de les obres, s’adjunta un plànol de detall de la col.locació i
organització de les terrasses en fase d’obra, la situació d’emplaçament i el número de taules i superfície a ocupar,
tanmateix s’adjunta una taula explicativa, amb el llistat de terrasses afectades, les terrasses Covid-19, i el total de
terrasses a col.locar en calçada durant la fase d’obra:

Donat que NO hi ha accessos a aparcaments de vehicles a l’àmbit es podrà fer l’enderroc complert dels paviments.
De la mateixa manera, com que l’espai té una alternativa clara per el vial de transit per vianants, es tancarà la zona
d’obres al llarg de tot el període d’execució de les mateixes.
Aquesta tanca es col·locarà reservant una zona de pas de vianants a tots els guals de creuaments del Passeig
Central de la Rambla de Fabra i Puig. L’obra s’iniciarà pels enderrocs, les infraestructures, els paviments i per últim,
el mobiliari urbà. Un aspecte a tenir en compte, es la intervenció a les cruïlles, el temps en que es talli el transit de
vianants per les voreres ha de ser mínim, i s’haurà de donar pas alternatiu indicant-ho amb la senyalització
corresponent.
Al finalitzar les obres, el contractista haurà de realitzar els plànols “As-Built” segons els requeriments de cada un
dels Departaments i Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Barcelona.
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17. PERÍODE DE GARANTIA DE LES OBRES

Els contractistes hauran d’estar classificats en els grups i subgrups següents:

El període de garantia serà el que defineixi el Plec de Clàusules Administratives de la licitació sens perjudici de
l’establert al Plec de Prescripcions Tècniques que s’adjunta al Projecte.

S’exigeix per a l’execució de la present obra, que el contractista estigui classificat per a la realització de Vials i Pistes
Grup G-4 (Amb ferms de mescles bituminoses). Les categories dels contractes d’obra, són (article 26 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques):

La recepció definitiva de les obres estarà condicionada al que preveu la Ordenança d’obres i instal·lacions de
serveis en el domini públic municipal. L’empresa adjudicatària de les obres, durant el període de garantia no ha de
vigilar ni tenir cura del bon estat de l’obra.

Les categories dels contractes d’obra, són (article 26 del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques): Exigència de classificació per contractar amb les administracions públiques per
l’execució de contractes d’obres, quan l’anualitat mitjana excedeixi els 360.000,00 Euros i no sobrepassi els
840.000,00 Euros, és requisit indispensable que l’empresari estigui degudament classificat, com a:

La recepció es farà un cop finalitzada l’obra i només es requerirà a l’adjudicatari la reparació dels desperfectes
causats per defectes d’execució o la manca de qualitat dels materials. Tot i finalitzat aquest termini de garantia, en
cas d’existència de vicis ocults de la construcció, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 10
anys a comptar des de la recepció de les obres.
18. FORMULA DE REVISIÓ DE PREUS
Segons estableix el Capítol II “Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público”, la revisió de preus en els contractes de les Administracions públiques tindran lloc en els termes establerts
en aquest capítol i excepte que la improcedència de la revisió s’hagués previst expressament als plecs o pactat en el
contracte, quan aquest s’hagués executat, al menys, en el 20 per 100 del seu import i hagués transcorregut un any
des de la seva formalització.

Percentatge
Pressupost Total

P.E.C.
(sense I.V.A.)

G
Vials i pistes

(G-4)
Obres vials i Pistes amb
ferms de mescles
bituminoses

3 (d)

38,07 %

689.151,56 €

El projecte dona compliment a la legislació d’accessibilitat següent:
 Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les
persones amb discapacitat.
 Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i nodiscriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.
 Ordre VIV/561/2010, d’u de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.
 Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial
decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació.

19. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d’acreditar les empreses en els
procediments d’adjudicació de determinats contractes administratius típics (article 65 del TRLCSP). La normativa
general que regula el sistema de classificació empresarial és la següent:



Categoria

20. ACCESSIBILITAT

Tanmateix, per tractar-se d'un contracte d'obra la durada d'execució d'obres no excedeix de dotze (12) mesos, NO
és d’aplicació un sistema de revisió de preus.



Subgrup

Si no sobrepassa del 20%, no necessita classificació del contractista.

La formula de revisió de preus serà aquella que fixa el Plec de clàusules Administratives Particulars de la licitació.



Grup

El Projecte, contempla L'ACCESSIBILITAT a partir de la facilitació del creuament de carrer a base de la prioritat
invertida. A mode de resum, el projecte contempla els següents aspectes: Paviments: Són durs, no lliscants i sense
regruixos diferents als propis del gravat de l’asfalt.

Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic (BOE núm. 276, de 16 de novembre).
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 d'octubre), modificat pel Reial decret 773/2015, de 28
d'agost (BOE núm 213, de 5 de setembre de 2015).
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de contractes del sector públic (BOE núm. 118, de 15 de maig de 2009)

21. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA
El projecte de canvi de pavimentació de la Rambla de l’Onze de Setembre, al districte de Sant Andreu de Barcelona,
és una obra completa que es susceptible de ser lliurada de forma unitària per a l’ús general, conté els elements
necessaris per a la utilització correcta de l'obra, incloses les instal·lacions i està subjecte a les instruccions tècniques
d'obligat compliment.

Tipus d’obres (art. 25 del Reglament general LCAP, vigent de conformitat amb el que estableix la disposició
addicional 4a del TRLCSP). D'acord amb l'article 65.1. del RDL 773/2015, per a contractar amb les administracions
públiques l'execució de contractes d'obres el valor estimat sigui igual o superior a 500.000 euros, serà requisit
indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat.

Per tant, es dona compliment a:
- Allò indicat en l'article 107 de la Llei 2/2011 de 04 de març de “Economia Sostenible” (BOE 05/03/2011).
- L'exigit pel Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial
Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, i concretament amb allò establert en el seu article 127 relatiu al fet que
els projectes han de referir-se necessàriament a obres completes.

El Projecte té una durada inferior a 12 mesos i la classificació és en diversos subgrups. La categoria s'estableix per
als mateixos sobre la base del pressupost de contracte parcial (IVA exclòs) de cada un d'ells, i s'indica el
percentatge que representa per a cada un dels subgrups.
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ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG,
ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

22. PRESSUPOST

22.02. Pressupost per el Coneixement de l’Administració:

22.01. Resum del Pressupost:

En paral·lel a aquest pressupost general, l’administració preveu una sèrie de conceptes o partides que si ve, van
associades a la mateixa obra, no han de perquè formar part de l’adjudicació del contractista i segurament aquestes
seran tramitades de forma paral·lela a l’adjudicació de l’obra general.

El pressupost de Projecte incorpora tots aquells imports i conceptes que formaran part del procés de licitació de les
obres i que definiran les actuacions, preus unitaris i imports globals que aniran associats a l’adjudicació
del contractista principal. Aquests valors són, segons detalla el pressupost de Projecte.

A continuació es detalla el Pressupost per al Coneixement de l’Administració:

Aplicant els preus de Projecte que figuren en els quadres de preus i els amidaments de l’obra, s’obté el següent
Pressupost d’Execució per Contracte:

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA - FASE III
SUPERFICIE URBANITZADA:
3.876,95 m²
P.E.M.
P.E.C. (IVA inclòs) % Partides
Capítol 00.01 DEMOLICIONS - ENDERROCS - RETIRADES
43.980,26 €
63.327,18 €
7,59%
Capítol 00.02 MOVIMENT DE TERRES
0,00 €
0,00 €
0,00%
Capítol 00.03 ESTRUCTURES
0,00 €
0,00 €
0,00%
Capítol 00.04 FERMS I PAVIMENTS
220.443,22 €
317.416,19 €
38,07%
Capítol 00.05 XARXA DE CLAVEGUERAM
3.304,32 €
4.757,89 €
0,57%
Capítol 00.06 XARXA D'ENLLUMENAT
4.945,88 €
7.121,57 €
0,85%
Capítol 00.07 XARXA SEMAFÒRICA
5.110,82 €
7.359,07 €
0,88%
Capítol 00.08 XARXA IMI
51.756,80 €
74.524,62 €
8,94%
Capítol 00.09 JARDINERIA I REG
25.624,87 €
36.897,25 €
4,42%
Capítol 00.10 MOBILIARI URBÀ
101.620,07 €
146.322,74 €
17,55%
Capítol 00.11 SENYALITZACIÓ
623,46 €
897,72 €
0,11%
Capítol 00.12 DESVIAMENT DE TRÀNSIT
0,00 €
0,00 €
0,00%
Capítol 00.13 SERVEIS AFECTATS
9.000,00 €
12.959,10 €
1,55%
Capítol 00.14 GESTIÓ DE RESIDUS
24.147,15 €
34.769,48 €
4,17%
Capítol 00.15 SEGURETAT I SALUT I PARTIDES ALÇADES
47.586,27 €
68.519,47 €
8,22%
Capítol 00.16 ALTRES
4.830,00 €
6.954,72 €
0,83%
Capítol 00.17 INFRAESTRUCTURES TERRASSES
36.145,84 €
52.046,40 €
6,24%

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA - FASE III
SUPERFICIE URBANITZADA:
3.876,95 m²
P.E.M.
P.E.C. (IVA inclòs) % Partides
Capítol 00.01 DEMOLICIONS - ENDERROCS - RETIRADES
43.980,26 €
63.327,18 €
7,59%
Capítol 00.02 MOVIMENT DE TERRES
0,00 €
0,00 €
0,00%
Capítol 00.03 ESTRUCTURES
0,00 €
0,00 €
0,00%
Capítol 00.04 FERMS I PAVIMENTS
220.443,22 €
317.416,19 €
38,07%
Capítol 00.05 XARXA DE CLAVEGUERAM
3.304,32 €
4.757,89 €
0,57%
Capítol 00.06 XARXA D'ENLLUMENAT
4.945,88 €
7.121,57 €
0,85%
Capítol 00.07 XARXA SEMAFÒRICA
5.110,82 €
7.359,07 €
0,88%
Capítol 00.08 XARXA IMI
51.756,80 €
74.524,62 €
8,94%
Capítol 00.09 JARDINERIA I REG
25.624,87 €
36.897,25 €
4,42%
Capítol 00.10 MOBILIARI URBÀ
101.620,07 €
146.322,74 €
17,55%
Capítol 00.11 SENYALITZACIÓ
623,46 €
897,72 €
0,11%
Capítol 00.12 DESVIAMENT DE TRÀNSIT
0,00 €
0,00 €
0,00%
Capítol 00.13 SERVEIS AFECTATS
9.000,00 €
12.959,10 €
1,55%
Capítol 00.14 GESTIÓ DE RESIDUS
24.147,15 €
34.769,48 €
4,17%
Capítol 00.15 SEGURETAT I SALUT I PARTIDES ALÇADES
47.586,27 €
68.519,47 €
8,22%
Capítol 00.16 ALTRES
4.830,00 €
6.954,72 €
0,83%
Capítol 00.17 INFRAESTRUCTURES TERRASSES
36.145,84 €
52.046,40 €
6,24%
TOTAL PRESSUPOST

579.118,96 €

Costos directes (Mà d'Obra, Materials, Maquinària
i Despeses Auxiliars de Mà d'Obra)
Despeses Indirectes
5%
DESPESES GENERALS
BENEFICI INDUSTRIAL

13%
6%

SUBTOTAL (PEM + D.G + B.I.)
I.V.A.

833.873,39 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (P.E.C. IVA inclòs)

579.118,96 €

Costos directes (Mà d'Obra, Materials, Maquinària
i Despeses Auxiliars de Mà d'Obra)
Despeses Indirectes
5%

149,37 €/m²

550.163,01 €

DESPESES GENERALS
BENEFICI INDUSTRIAL

28.955,95 €

13%
6%

SUBTOTAL (PEM + D.G + B.I.)

75.285,46 €
34.747,14 €

I.V.A.

689.151,56 €
21%

100,00%

TOTAL PRESSUPOST

177,76 €/m²

21%

CONTROL DE QUALITAT (IVA inclòs)
833.873,39 €

215,08 €/m²

TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ (P.C.A.)

En aquest Pressupost, queden incloses les Partides de l’Estudi de Seguretat i Salut. Indicar que les despeses
originades per aquest concepte, van per compte del contractista fins als límits que estableixen en cada cas
els plecs de clàusules administratives de l’entitat que contracti l’execució de les obres.

100,00%

149,37 €/m²

550.163,01 €
28.955,95 €
75.285,46 €
34.747,14 €
689.151,56 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (P.E.C. IVA inclòs)

144.721,83 €

833.873,39 €

177,76 €/m²

144.721,83 €
833.873,39 €

215,08 €/m²

9.769,43 €
843.642,82 €

217,60 €/m²

VUIT-CENTS QUARANTA-TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Quan l’obra es realitza per compte de l’Ajuntament de Barcelona, el seu Plec de clàusules administratives generals
(PCAG) per a la contractació d’obres, la Partida de Control de Qualitat, queda exclosa del Pressupost General de
l’obra. El Pressupost d’execució material del Control de Qualitat, suposa un 1,40 % del PEM del Projecte. Es per
tant, que segons els Plecs de Clàusules Administratives de l’Entitat, en tot cas, quedarà establert en el
Pressupost per al Coneixement de l’Administració.
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ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG,
ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

NOTA DEL PRESSUPOST:
L’Adaptació del Projecte Executiu de canvi de pavimentació del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig, entre
els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal, al Districte de Sant Andreu de Barcelona, te un pressupost per
a la seva execució.
Paralelament, en el Document Nº1 Memòria i Annexes (Annex Nº07 – Climatologia, hidrologia i drenatge) hi ha el
Pressupost de Climatologia, Hidrologia i Drenatge, corresponent a la rehabilitació del col.lector existent que
passa per sota l’ambit de les obres del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig.
Aquest segon Pressupost, per a la rehabilitació de la xarxa de clavagueram, quedarà subjecte, la seva adjudicació
i execució, depenen de la dotació econòmica de les obres.
23. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE
EQUIP REDACTOR:
Empresa:
Enginyer Tècnic:
Correu electrònic:
Adreça:
Municipi:

Projectes d’Enginyeria i Urbanisme, Payà & Moraz, S.L.P.
Ivan Moraz i Balust
ivan@proenur.com
Carrer de la Indústria, 339 Baixos
Barcelona

N.I.F.: B64925977
Col·legiat: 21.511
Telèfon: 93 4202910
Codi Postal: 08027

ANNEXES DE LA MEMÒRIA
AM01. LLISTAT DE REP’S
AM02. FITXES RESUM DADES GENERALS DEL PROJECTE
AM03. QUADRE DADES NATURA
AM04. QUADRE DE MÈTRIQUES
AM05. ACTES
AM06. E-MAILS

BIM/SA (AJUNTAMENT DE BARCELONA), I MÉS CONCRETAMENT, EL DISTRICTE DE SANT ANDEU DE BARCELONA, FÀ
CONSTAR AQUESTA CLÀUSULA, PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES :
« LA PROPIETAT, ES RESERVA EL DRET, DE SOL.LICITAR AL CONTRACTISTA,
ADJUDICATARI DE LES OBRES, L’EXECUCIÓ DE LES OBRES EN DIES FESTIUS «

Autor del Projecte

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
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projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.
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DOCUMENT 1
ANNEX MEMÒRIA 01

19

M
MEEM
MÒ
ÒRRIIAA I ANNEXES
LLISTAT/INFORMES REP’S

352-(&7(
',675,&7(
&2',1$785$,19(56,216
1,9(//' $&78$&,Ï
23(5$'25
5('$&725
'$7$

$'$37$&,Ï'(/352-(&7((;(&87,8'(&$19,'(3$9,0(17$&,Ï'(/3$66(,*&(175$/'(/$
5$0%/$)$%5$,38,*(175((/6&$55(56*5$1'(6$17$1'5(8,&21&(3&,Ï$5(1$/
',675,&7('(6$17$1'5(8
$&7
1,9(//
%,06$
352(185

&DUPHQ*XLUDR FJXLUDR#EFQFDW

,1)250$&,Ï'(352-(&7(6,5(&(3&,216

//,67$75(63216$%/(6(63$,3Ò%/,&
(&2/2*,$85%$1,60(,02%,/,7$7
5(3

3HUVRQDFRQWDFWH

7HOqIRQ

(PDLO

&DS

*HPPD5RGUtJXH]



JURGULJXH]OR#EFQFDW

7RQL1DYDUUR$ORUGD

$OEHUW0RUHQR



DPRUHQR#EFQFDW

(VWUXFWXUHV9LDOV

$OEHUWR6RULDQR



DVRULDQRUX#EFQFDW

&LFOHGHO $LJXD%&$6$

$JXVWtQ+LJXHUR



DKLJXHURF#EFQFDW

$OHMDQGUR2UWL]



DRUWL]J#EFQFDW

(QOOXPHQDW'WH

%HJRxD7RPDV



EWRPDVP#EFQFDW

/OXwVD&DEH]DV



OFDEH]DV#EFQFDW

1HWHMD&RQWHQLGRUV

¬XUHD3OXPHG



DSOXPHG#EFQFDW

3DUFVL-DUGLQV
3DYLPHQWDFLy

7HOqIRQ

(PDLO
MQDYDUUR#EFQFDW

&225',1$&,Ï7(55,725,$/
'LU6HUYHLV7qFQLFV'LVWULFWH
'LVWULFWH6DQW$QGUHX

3HUVRQDFRQWDFWH

7HOqIRQ

(PDLO

'LUHFWRU

7HOqIRQ

(PDLO

0LUHLD5RVVHOO3RWDX



PURVVHOO#EFQFDW

(QULF6HUUD%DWLVWH



HVHUUD#EFQFDW

,167,787081,&,3$/,1)250$&,Ï ,0,
5(3
,QIUDHVWUXFWXUHV7,& ,167,787081,&,3$/'¶,1)250¬7,&$

3HUVRQDFRQWDFWH

7HOqIRQ

(PDLO

&DS

7HOqIRQ

(PDLO

$OEHUW)LWHU



LPLUHSREUHV#EFQFDW

-RUGL&LUHUD



MFLUHUD#EFQFDW

$/75(6
5(3
$UTXHRORJLD

3HUVRQDFRQWDFWH

7HOqIRQ

(PDLO

&DS

7HOqIRQ

(PDLO

/DLD0DFLj



OPDFLD#EFQFDW

&DUPH0LUy



FPLUR#EFQFDW

20

1.

INFORME DE PARCS i JARDINS

2.

INFORME DE PAVIMENTACIÓ

3.

INFORME D'ESTRUCTURES VIALS

4.

INFORME DEL CICLE DE L'AIGUA

5.

INFORME D'ENLLUMENAT

6.

INFORME DE TIC (IMI)

7.

ALTRES: PRE-INFORME ARQUEOLOGIA

INFORME TÈCNIC DE PROJECTE
ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL
PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA FABRA I PUIG,ENTRE ELS CARRERS GRAN DE
SANT ANDREU I CONCEPCIÓARENAL
NIVELL: 2
DISTRICTE DE SANT ANDREU
OPERADOR: BIMSA
CLAU NATURA INVERSIONS: ACT21-00002

QUADRES RESUM INFORMES PRESENTATS PER ITP

MAIG 2021
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'LUHFFLyGH6HUYHLV7qFQLFVL3ODQLILFDFLy
'HSDUWDPHQWGH3URMHFWHVL0DQWHQLPHQWV

0HGL$PELHQWL6HUYHLV8UEDQV±(FRORJLD8UEDQD
3DUFVL-DUGLQV,QVWLWXW0XQLFLSDO
'LUHFFLyGH6HUYHLV7qFQLFVL3ODQLILFDFLy
'HSDUWDPHQWGH3URMHFWHVL0DQWHQLPHQWV
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PDWHL[ L O¶LQFRPSOLPHQW GH OHV HVSHFLILFDFLRQV HVPHQWDGHV FRQGLFLRQD HQ WRW PRPHQW
O DFFHSWDFLyGHODUHFHSFLyGHO REUD

DOV DUEUHV GH  FP GH SHUtPHWUH  P DOV DUEUHV GH  FP GH
SHUtPHWUHPDOVDUEUHVGHFPGHSHUtPHWUHLDPDOVDUEUHVGH
PpVGHFPGHSHUtPHWUH´
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GRQDUVH HO FDV TXH QR V¶DFFHSWpV HO WDOO GH O¶DUUHO SHU WDQW FDOGUj
HVWDEOLU HQ SURMHFWH XQD VROXFLy DOWHUQDWLYD SHU QR DIHFWDU D O¶DUEUH HQ
THVWLy 7RW HO TXH V¶KDJL G¶H[HFXWDU VL DSDUHL[HQ DUUHOV HV IDUj GH IRUPD
PDQXDO
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 &216,'(5$&,2163$57,&8/$56$3/,&$%/(6$/352-(&7(
/DLQIRUPDFLyOOLXUDGDSUHVHQWDOHVVHJHQWVLQFLGqQFLHV
D '2&80(17$&,Ï48$/,),&$&,Ï$

F (63$,9(5'48$/,),&$&,Ï$

x (V UHFRUGD TXH HO SURMHFWH KD GH FRPSOLU DPE HOV UHTXHULPHQWV HVWDEOHUWV DO 1RX
3OHF SUHVFULSFLRQV WqFQLTXHV SHU DO GLVVHQ\ O¶H[HFXFLy L OD UHFHSFLy G¶HVSDLV YHUGV
GHMXOLROGH

x /DSDUWLGDGHOVDVSUDWJHVOLIDOWDOHVWUDYHVVHVHQWUHUROOV

E $)(&7$&,216$/¶$5%5$748$/,),&$&,Ï$


R ,36¶LQFORXHOFRPHQWDULHQOD0HPzULDDO¶DSDUWDW$IHFWDFLyDO¶DUEUDWLOD
[DU[DGHUHJ

x (OSURMHFWHFRQWHPSOD
R $UEUDWD3527(*,5DUEUHV
R $UEUDWD5(7,5$5DUEUHV
R $UEUDW128DUEUHVSHUUHSRVLFLyGHIDOOD
x &DOFRQWHPSODUXQDSDUWLGDSUHVVXSRVWjULDSHUFDOHVPDQXDOVDOYROWDQWVGHOV
DUEUHVH[LVWHQWVSHUODORFDOLW]DFLyG¶DUUHOV
R ,3$IHJLGD
x &DO FRQWHPSODU XQD SDUWLGD SUHVVXSRVWjULD SHUOD SUHYLVLy DO¶LQLFLG¶REUD  GH
SRGHV DOV DUEUHV TXH V¶KDQ GH FRQVHUYDU GLQWUH GH O¶jPELW G¶REUD DPE OD
LQWHQFLyG¶DOOHXJHUDUOHVFRSHVLSUHYHQLUFDLJXGHVGXUDQWO¶REUD
R ,3$IHJLGD
x &DO FRQWHPSODU XQD SDUWLGD SUHVVXSRVWjULD SHU SRVVLEOHV DSXQWDODPHQWV DOV
DUEUHVH[LVWHQWVHQWUHO¶HQGHUURFGHOSDYLPHQWGHOYROWDQWLODUHSDYLPHQWDFLy
MD TXH HQ DTXHVW PRPHQW HO GHVFDOoDPHQW SRW
GRQDU OORF D FDLJXGHV G¶DUEUHV TXH QR KDQ
GHVHQYROXSDW FRUUHFWDPHQW HO VLVWHPD UDGLFXODU
/DSDUWLGDSHUDSXQWDODPHQWVSURYLVLRQDOVGHIXVWD
KD GH JDUDQWLU O¶HVWDELOLWDW GHOV DUEUHV TXH VH¶OV
HQGHUURTXL HO SDYLPHQW GHO YROWDQW D FDGD IDVH
G¶REUD (O WLSXV G¶DSXQWDODPHQW SURYLVLRQDO TXH
V¶KD XWLOLW]DW HQ DOWUHV REUHV DPE q[LW HVWj IRUPDW
SHU GRV R WUHV WDXORQV GH PpV GH P DPE
SURWHFFLRQVFROāORFDWVDOFRVWDWPpVGHVHQYROXSDW
GHODFRSD FRPHVSRWREVHUYDUDODIRWRH[HPSOH 
R ,3$IHJLGD
x $FRQWLQXDFLyV¶HVWDEOHL[HQXQVUHTXHULPHQWVDFRQVLGHUDUHQIDVHG¶REUDTXH
SRGULHQ VXSRVDU FDQYLV HQ IDVH GH SURMHFWH SHU WDQW FDO YDORUDU L DIHJLU DO
SURMHFWH
R 6¶KDXUDQ GH SUHQGUH WRWHV OHV PHVXUHV GH SURWHFFLy G¶DUEUDW VHJXLQW HO
SURWRFROTXHHVWDEOHL[O¶$MXQWDPHQW
R 1R HV SHUPHW H[HFXWDU FDS UDVD D PHQ\V G PHWUHV FRP D PtQLP
VHJRQV SHUtPHWUH GH O¶DUEUH  VHQVH FDOHV SUqYLHV L VXSHUYLVLy GH 3DUFV L
-DUGLQV /¶2UGHQDQoD GH 0HGL $PELHQW HVWDEOHL[ DTXHVWHV GLVWjQFLHV HQ
IXQFLyGHOVSHUtPHWUHV³PDOVDUEUHVGHILQVDFPGHSHUtPHWUHP
$&7




G ;$5;$'(5(*48$/,),&$&,Ï$
x &DOFRQWHPSODUXQDSDUWLGDSUHVVXSRVWjULDSHUODUHSRVLFLyGHOD[DU[DGHUHJ
GHO¶DUEUDWTXHSXJXLTXHGDUDIHFWDGD
R ,3$IHJLGD
H 02%,/,$5,48$/,),&$&,Ï%
x ,3(QTXDQDO0RELOLDULXUEjQRVRPHOVPDQWHQLGRUV
x ,3(QTXDQD-RFV,QIDQWLOVQRHVSUHYHXDOSURMHFWH$PEWRWHVSRGULDWHQLUHQ
FRPSWH OD 0HVXUD GH *RYHUQ %DUFHORQD GRQDPROW GHMRF SHU LQFRUSRUDU OD FDSD
GH MXJDELOLWDW DO EXOHYDUG (Q DTXHVW VHQWLW HV SRGULD UHDOLW]DU SDUW GHO SDYLPHQW
MXJDEOH -D VLJXL HQ XQD XELFDFLy HVSHFtILFD SHU H[HPSOH WLSXV EUHLQFRVPDUW  RMD
VLJXLHVTXLW[DQWHOUHFRUUHJXWGHSHFHVG DOWUHFRORUMRFVOLQHDOVGHVDOWDUGHVFREULU
IRUPHVHWF
I $5(&25'$5$%$16'¶,1,&,'¶2%5$(15(3/$17(,*,(12%5$



x &DOGUjOOLXUDUHOSURMHFWHOLFLWDWDEDQVG¶LQLFLDUVHO¶REUD
x 6LO¶REUDV¶LQLFLpVSDVVDWVPHVRVGHO¶HPLVVLyG¶DTXHVWLQIRUPHHVGHPDQDUDQOHV
PRGLILFDFLRQVRDIHJLWVTXHHVUHTXHUHL[LQHQDTXHOOPRPHQWVHJRQVODQRUPDWLYDL
FULWHULVYLJHQWV
x (V UHFRUGD TXH HQ IDVH G¶REUD L SHU OD UHFHSFLy )$925$%/( V¶KDXUj GH IHU
OOLXUDPHQWGHGRFXPHQWDFLyDVEXLOWH[FHOVGHILQDOLW]DFLyHWF


$&7

GH

23



GH

2. INFORME DE PAVIMENTACIÓ

24

Àrea d’Ecologia Urbana,
Direcció Infraestructures i Espai Urbà
Departament d’Espai Urbà

Torrent de l’Olla, 218-220 , 2ª pl
08012 Barcelona
93.291.40.77

x

Sra. Anna Massó Carbonell
Cap del Departament d’Informació de Projectes i Recepcions
Gerència Ad. Infraestructures i Mobilitat – Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

En relació a la revisió del “PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ, DEL PASSEIG CENTRAL DE LA
RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ
ARENAL” al districte de SANT ANDREU, corresponent al codi del Natura ACT21-00002, hem d’informar
del següent:
x En data 19-04-21 es va elaborar el corresponent informe amb qualificació C.
x En data Abril-2021 s’ha entregat esmenes per tal de refer l’informe preceptiu anterior.
x En el present informe només es tractaran els aspectes pendents d’esmenar segons el nostre
informe anterior.
x Caldrà tenir en compte totes les observacions, incloses les fetes en informes anteriors encara que
no es trobin recollides en el present informe.

OBSERVACIÓ: S'haurà assegurar que el pintat de la superfície d'aglomerat asfàltic amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà té un acabat antilliscant, per a això es realitzaran assajos, en
ambient humit i "in-situ", tipus pèndol, donant valors per sobre de 0.45 SRT. Cal afegir aquest
comentari a la partida pressupostària F9F1U013
o ESMENA: Es modifica la descripció afegint el comentari. OBSERVACIÓ RESOLTA.

Especificacions Generals:
x El formigó de base de vorada ha de ser com a mínim 20cm i resistència igual o superior a HM-20.
x La forma correcte d’execució per al conjunt de rigola i vorada ha de seguir els següents passos:
o Col·locació del formigó de la vorada.
o Col·locació de la pròpia vorada.
o Col·locació del formigó de la rigola.
o Col·locació de la pròpia rigola.
x Es recorda l’ús del panot estriat en la zona dels passos de vianants. S’ha de col·locar que sigui
entenedor i útil als invidents.
x El morter de ciment de la base dels paviments de peces prefabricades ha de ser de resistència igual
o superior a M-10, i en les zones de pas de vehicles ha de ser amb morter pastat de resistència
igual o superior a M-15.
x Es desaconsella totalment la col·locació de formigons en sec per les bases del paviment. S’ha de
tenir present que la base de formigó ha de quedar totalment anivellada evitant els clots i garantint la
seva resistència per tal de rebre amb garanties i planeitat el paviment que suportarà.
x En referència a les diferents tapes de serveis cal dir que les de la calçada han d’estar reforçades per
poder suportar el pes del pas de vehicles pesats (autobús, etc.), es a dir, han de ser de classe
mínima resistent D-400. Les tapes en vorera també han d’estar reforçades i suportar el pes del pas
de vehicles lleugers (de manteniments etc.) es a dir, han de ser de classe mínima resistent B-125.
Les tapes han d’ estar ben enrasades amb el paviment i es col·locaran amb morter d’alta resistència
especial per col·locació de tapes per assegurar que no cedeixen amb el pas de vehicles.
x Tots el documents de projecte hauran de ser coherents i donar les mateixes indicacions en
memòria, en plànols, plec i pressupost, tenint en compte les esmenes i modificacions adoptades per
tal d’assegurar que es dóna la mateixa informació en tots els documents.
x En referència als creuaments, s’haurà de preveure suficients tubulars corrugats per futurs serveis.
Les rases tindran un grau de compactació del 95% PM i tindrà com a mínim una llosa de formigó
HM-20 de 20cm com a base o estar el prisma totalment formigonat. Recordar que s’haurà de fer els
sobreamples tant en la llosa de formigó com en les capes d’aglomerat.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
L’objecte de la present actuació, és la redacció del Projecte de remodelació, per canvi de pavimentació del
Passeig central del Boulevard de la Rambla de Fabra i Puig, entre els carrers Gran de Sant Andreu i
Concepció Arenal.

Criteris de l’actuació:
xMillorar les condicions de mobilitat, tenint en compte la relació amb els equipaments existents.
xMillora de les condicions d’accessibilitat de l’àmbit.

1. Pel que es refereix a PAVIMENTACIÓ es detallen alguns aspectes a tenir en compte:
2. Pel que fa a SENYALITZACIÓ es detallen alguns aspectes que s’haurien de tenir en compte:

Especificacions Particulars:
x OBSERVACIÓ: Tot i que la rigola existent és de 30 cm. d'ample, i atès que la reposició és molt gran
així com existeix pas d'autobusos, les rigoles hauran de ser peces de 20x20x8cm. En el cas de
transicions amb embornals es podran utilitzar peces de 30x30x8cm tallades en forma trapezoïdal.
Cal modificar la partida F974Y000
o ESMENES: Es genera una partida nova amb la rigola de 20 cm. (F974Y008)
OBSERVACIÓ RESOLTA.
x

Especificacions Particulars:
Senyalització horitzontal.
x

Senyalització vertical.

OBSERVACIÓ: Els passos de vianants hauran de tenir, en la seva part central, una PTI linial.
Aquesta senyalització podotàctil no queda reflectida ni en els plànols ni en el pressupost. Cal
realitzar detall així com generar la partida pressupostària i dibuixar-lo en els plànols.
o ESMENA: Es genera la partida pressupostària. OBSERVACIÓ RESOLTA.

ACT21-00002

Sense esmenes

x

El projecte no contempla canvi o substitució de la senyalització vertical. Recordem que per criteris
de conservació i manteniment, no es reaprofitaran plaques de senyals existent i es
col·locaran noves plaques en totes les noves senyals.
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Especificacions Generals:
Senyalització horitzontal.

x

x

La senyalització horitzontal en el moment que s’executin treballs de nous aglomerats, pel que fa
línies de separació, tacs dels passos de vianants, etc; haurà de ser de color blanc. Per motius
mediambientals es proposa la utilització de pintura en base d’aigua (sense dissolvents), dosificació
mínima 720g/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2
en passos zebrats, fletxes i símbols, per tal d’incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de
0,60 SRT segons norma NLT-175.
x Durant l’obra, quan estigui previst repavimentar la calçada s’empraran marques vials amb pintura
groga amb microesferes incorporades amb la finalitat d’aportar més visibilitat nocturna.
x Durant l’obra, quan no estigui previst repavimentar, s’empraran cintes adhesives retrorreflectants
amb condicions de retirabilitat segons Norma 8.3 IC per tal de conservar la marca original.
x S’hauran de reposar a l’estat original i/o repintar totes les marques que s’hagin malmès per efecte
d’obres encara que aquesta afectació surti fora de l’àmbit concret de l’obra.
x En el cas d’haver d’eliminar alguna marca horitzontal es farà amb màquina granalladora. En cap cas
s’acceptarà la utilització de màquina fresadora ni el pintat de color negre d’escamoteig.
x En el cas en que no s’executi nou aglomerat la pintura serà de doble component amb aplicació a
màquina, amb dosificació mínima de 1600g/m2 i addició de partícules de vidre en els mateixos
casos anteriors.
x La senyalització horitzontal de la nova ordenació viària és farà d’acord a “MARQUES VIALS” del
Manual de Senyalització Urbana per a la ciutat de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona.
x La pintura utilitzada per les marques horitzontals de colors diferents al blanc, serà acrílica amb una
dosificació mínima de 720g/m2.
x Cal que la codificació dels senyals segueixi la instrucció de “Marques Vials, Manual Senyalització
Urbana”
Senyalització vertical.
x Els suports dels senyals verticals seran d’alumini estriat de diàmetre 60mm, de 4mm d’espessor,
pintat amb pintura de pols de polièster, l’alçada mínima de la senyal vertical es col·locarà a 2,60m
d’alçària, la distància mínima de l’exterior de la senyal amb la calçada de 50cm i es guiarà amb el
criteri d’aprofitament de subjecció a element vertical existent.
x La senyalització vertical serà d’alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell II de
retroreflexivitat 250/300 cd/m2 de 2mm d’espessor.
x La senyalització vertical d’obres en desviaments haurà de ser, com a mínim, de tipus Nivell 2 de
retrorreflexió de 2,4 cd/m2. En zones d’especial perillositat i amb alta il·luminació urbana, caldrà
utilitzar senyalització de Nivell 3 de retrorreflexió, segons Norma UNE 135 334.
x Una vegada finalitzats els desviaments i obres, els senyals hauran de retornar al seu estat inicial, la
qual cosa implicarà la retirada total dels senyals provisionals d’obres i suports emprats amb la
reposició correcte dels paviments malmesos. Inclòs els senyals existents fora del àmbit de la pròpia
obra col·locats a conseqüència de la mateixa.
x La senyalització de la nova ordenació viària és farà d’acord al Manual de Senyalització Urbana per a
la ciutat de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona, prioritzant-se la minoració de suports verticals.

x

En els plànols de detall s’hauria de fer constar els sobreamples normatius en la construcció de rases
per al pas d’instal·lacions, indicant compactacions mínimes, profunditats correctes, etc.
Els desviaments i implantació de nova infraestructura de serveis precisa de la corresponent
autorització a l’empara de les O.O.M.M. vigents.
Recordar que a les canalitzacions a calçada s’han de complir la normativa d’ordenança municipal,
especialment al que es refereix a sobreamples i capes bituminoses. Recordar que es necessita
llicència municipal per fer rases.

4. Pel que fa al INVENTARIS es detallen alguns aspectes que s’haurien de tenir en compte:
Especificacions Particulars:
x Abans de la recepció de les obres per part d’aquest servei se li ha de fer entrega del projecte “asbuilt” en format editable i PDF, amb el detall de la pintura i senyals col·locades segons el Plec
Tècnic de Senyalització publicat al web municipal www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba
x També caldrà l’actualització de l’inventari INCA. Si hi ha partida pressupostària.
x Es recorda l'accés a la documentació vigent de l'Ajuntament de Barcelona en matèria de
Pavimentació, Senyalització i Estructures: http://www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba . Dins
d'aquesta pàgina, s'ha de clicar a 'Documentació per àmbits' i després a la paraula 'Àmbits' .
Especificacions Generals:
x Qualsevol actuació als paviments de calçada ha de comunicar-se al departament d’Espai Urbà de
l’Ajuntament indicant:
o Plànol de la zona on s’ha actuat (superfície).
o Secció emprada especificant els materials emprats.
x Qualsevol actuació a les senyals de circulació (horitzontals i verticals) ha de comunicar-se al
departament d’Espai Urbà de l’Ajuntament, indicant:
o Plànols de l’actuació i modificació al programa d’inventari municipal.

5. CONCLUSIONS
L’informe del present projecte es considera amb qualificació A, FAVORABLE, sense cap condició o
observació.

També es reitera l’observació general de es torni a enviar al REP el projecte que s’hagi aprovat, no
tant per informar al respecte d’aquest, sinó per al seu coneixement i als efectes escaients.

Barcelona, a 23 d’Abril de 2021.

Cap del Servei de Pavimentació
3. Pel que fa a SERVEIS es detallen alguns aspectes que s’haurien de tenir en compte:
x

x

Quan es tracta de renovació de calçada i molt especialment als encreuaments, és convenient bastir
de tubulars en nombre suficient per garantir eventuals futures implantacions d’altres serveis o
ampliació dels existents i aprofitar l’avinentesa de l’obra per eliminar les instal·lacions aèries.
És aconsellable consultar amb ACEFAT per la construcció o modificació de les infraestructures per
tal d’aprofitar l’avinentesa de simultaneïtat amb altres.
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3. INFORME D'ESTRUCTURES VIALS
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ĚĞƚĂůůĂƌĂŶ ƚŽƚƐ ĞůƐ ƋƵĞ ŚĂ ĐƌŝƚĞƌŝ ĚΖĂƋƵĞƐƚ ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚ ŶŽ Ɛ͛ĂũƵƐƚĞŶ Ž ŶŽ ĐŽŵƉůĞŝǆĞŶ͕  ƉĞƌ ůĂ ƋƵĂů ĐŽƐĂ ŝ ĞŶ ĞůƐ
ĐĂƐŽƐĚĞůƐƉŽƐƐŝďůĞƐŝŶĐŽŵƉůŝŵĞŶƚƐĞƐƉƌŽƉŽƐĂƌăƋƵĞĞƐĚĞƌŝǀŝŶĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚ͛ĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚĚĞDŽďŝůŝƚĂƚƉĞƌ
ƚĂůƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶŝĞůƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌŝŵĞƐŽƉŽƌƚƷ͘
>ĞƐƉŽƐƐŝďůĞƐŽŵŝƐƐŝŽŶƐŽĚĞĨŝĐŝğŶĐŝĞƐŶŽĚĞƚĞĐƚĂĚĞƐŶŽĞǆŝŵĞŝǆĞŶĚĞůƐĞƵĐŽŵƉůŝŵĞŶƚ͘
ů ƉƌŽũĞĐƚĞ͕ ŚĂƵƌĂŶ ĚĞ ƌĞĐŽůůŝƌ ƚŽƚƐ ĞůƐ ƉůăŶŽůƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐ ƚĂŶƚ ĞŶ ƉůĂŶƚĂ ĐŽŵ ĞŶ ĂůĕĂƚ Ăŵď ĚĞƚĂůůƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝƵƐ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐƉĞƌĂůĂĐŽƌƌĞĐƚĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝſĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞŝĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĞƐŽďƌĞƐ͕ĂƋƵĞƐƚƐƐĞƌĂŶĂĞƐĐĂůĂĞŶƚƌĞϭ͗ϮϬĂ
ϭ͗ϱϬ͘
dĂŶŵĂƚĞŝǆ ĞƐ ƌĞĐŽůůŝƌĂŶ ƚŽƚĞƐ ůĞƐ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐ ƚğĐŶŝƋƵĞƐ ƋƵĞ ŚĂ ĚĞ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌ Ğů ƉƌŽũĞĐƚĞ ƐſŶ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ
ƚğĐŶŝƋƵĞƐ͕ ƚĂŶƚ ƉĞů ƋƵĞ ĨĂ ĂůƐ ƚƌĂĐƚĂŵĞŶƚƐ͕ ƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚƐ ŝ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶƐ͕ ƚŽƚƐ ŚĂŶ Ě͛ĞƐƚĂƌ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚ ĚĞĨŝŶŝƚƐ ŝ
ĐŽŶĐƌĞƚĂƚƐ͕ƚĂŶƚĂůĂŵĞŵžƌŝĂĐŽŵĞŶĞůƉůĞĐĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐƚğĐŶŝƋƵĞƐŝƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚ͘/ŶĚŝĐĂŶƚĞůƐĐŽŶƚƌŽůƐĚĞƋƵĂůŝƚĂƚ
ƋƵĞĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌĂŶ


*HVWLy$PELHQWDOFHUWLILFDGDDPEODQRUPD,62dϮϭͲϬϬϬϬϮϭĚĞϮ
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x

Direcció de Projectes i Obres
Acer, 16
08038 - Barcelona
Telèfon 932 896 800
www.bcasa.cat

Els elements de clavegueram hauran de complir els criteris i condicions establerts a la Guia de criteris
tècnics generals de la xarxa de clavegueram de Barcelona. Aquesta guia es pot consultar al següent
link de la web de l’Ajuntament de Barcelona:
http://w110.bcn.cat/HabitatUrba/Continguts/Grup_denllacos/Minisites/PrescripcionsTecniques/Docu
mentaci%C3%B3%20per%20%C3%A0mbits/BCASA_GuiaTecnicaClavegueram_setembre2015.pdf

x

Els tubulars de diàmetres inferiors a 1000 mm hauran de ser de PVC de paret massissa amb l’interior
llis i de rigidesa anular SN4.

x

N/Ref.: P21.0063b
S/Ref.: ACT21-00002
Organisme promotor: BIMSA
Redactors del projecte: Proenur Projectes d’Enginyeria i Urbanisme
Assumpte: Segon informe del projecte de Canvi de Pavimentació del Passeig Central de la Rambla de
Fabra i Puig, entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal al Districte de Sant
Andreu.

El projecte haurà de vetllar perquè qualsevol altra infraestructura de grans dimensions que discorri
paral·lela a un col·lector (RPRSU, heating and cooling, galeries serveis, ...) respecti lateralment una
franja expedita d’uns 70 cm d’alçada sobre la cota de solera del col·lector, per no hipotecar la
possibilitat de rebre escomeses per aquell costat. Això significa que el perfil longitudinal d’aquest altre
servei ha de complir una de les dues condicions següents: que la seva generatriu inferior quedi
sempre 70 cm per sobre de la cota de solera del col·lector, o bé que la seva generatriu superior quedi
sempre per sota de la cota de solera del col·lector.

x

L’inici de les obres es comunicarà a BCASA amb la suficient antelació per fer-ne la corresponent
supervisió.

Benvolguda Senyora,

x

Un cop executada l’obra, i per obtenir la conformitat de l’Ajuntament de Barcelona a la recepció, la
Propietat o la Direcció d’Obra hauran de lliurar a BCASA la següent informació:

Anna Massó Carbonell
Departament d’informació de Projectes i Recepcions
Infraestructures i Coordinació Urbana
C. Torrent de l’Olla, 218-220, 2a pl
08012 BARCELONA

En referència al projecte de l’assumpte, i pel que fa a la xarxa de clavegueram i drenatge, us informem que
el projecte rep la Qualificació B: informe favorable amb especificacions que cal resoldre en fase d’obra.

-

Posició definitiva dels nous embornals i les noves cotes de les tapes dels pous de registre,
en suport gràfic (AutoCad) per tal d’introduir-les al Sistema d’Informació Territorial de la xarxa,
i així mantenir-ne la informació actualitzada.

1

-

En el cas de seccions no visitables, filmació amb càmera de televisió robotitzada de l’interior
de la claveguera, amb lliurament del suport audiovisual (preferiblement digitalitzat) i el
corresponent informe escrit redactat per l’empresa prestadora del servei d’inspecció. En
aquest sentit, caldrà incloure en el projecte la partida corresponent al pressupost per a la
realització de dita inspecció.

ESPECIFICACIONS PARTICULARS
x

Al plànol de la xarxa es troben 8 tapes de clavegueram amb marc aparent quadrat situades a la
banda destinada al trànsit de vianants; aquestes s’hauran de substituir per tapes sense marc aparent
i que compleixin la norma UNE EN 124, i estar marcades amb el segell d’una empresa certificadora
acreditada per la ENAC o equivalent europeu.
Corregit.

x

Les observacions del present informe, així com les noves que poguessin sorgir durant les obres, quedaran
supeditades al criteri del tècnic responsable de BCASA encarregat de la inspecció de l’obra. Aquest tècnic
podrà modificar les especificacions contingudes en aquest informe o bé afegir nous elements, sempre i quan
aquestes modificacions comportin una millora, atenent a possibles imprevistos o incerteses que no s’hagin
pogut detectar en la fase de projecte o degut a canvis en la xarxa o l’entorn de la zona d’actuació posteriors
a la redacció del projecte.

Al projecte no s’ha previst la rehabilitació dels col·lectors T162B i T111A, s’haurà d’incloure la
col·locació de cubeta de gres i la restauració de la banqueta en tot l’àmbit del projecte. S’haurà de
preveure també la reparació d’alguns desperfectes en els entroncaments d’embornals i claveguerons.
S’ha previst una partida alçada per la rehabilitació dels col·lectors, que podria no ser suficient per la
rehabilitació de totes les activitats descrites a la mateixa.

Barcelona, 7 de maig de 2021
2

ESPECIFICACIONS GENERALS
x

Les tapes i reixes de clavegueram hauran de complir els criteris i condicions establerts a la vigent
“Instrucció relativa als Elements Urbans de la ciutat de Barcelona”. El projecte haurà de contemplar
la substitució dels elements existents que es trobin dins de l’àmbit de l’obra i que no compleixin aquest
criteri.

x

Les tapes seran circulars de cota de pas de 70 cm en pous de registre quadrats de dimensions 70 x
70 cm. Aquestes tapes hauran d’acreditar el compliment de la norma UNE EN 124 i estar marcades
amb el segell d’una empresa certificadora acreditada per la ENAC o equivalent europeu.

Cordialment,
Vist i plau

Rocio Alcaraz Rodriguez
Servei de Gestió del
Territori i Conservació

Agustín Higuero Cabañes
Cap de Servei de Gestió del
Territori i Conservació
Alejandro Ortiz Garre
Director de Projectes i Obres

2 de 2
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5. INFORME D'ENLLUMENAT

C/Torrent de l’Olla, 218-220 ,3a
08012 Barcelona
www.bcn.cat/mediambient

Sra. Anna Massó
Cap del Departament d’Informació de Projectes i Recepcions
Gerència Ad. Infraestructures i Coordinació Urbana – Hàbitat urbà
En relació a la revisió del projecte de “ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI
DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA FABRA I PUIG,ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL” al districte de Sant Andreu,
corresponent al codi del Natura Inversions ACT21-00002, hem d’informar del següent:
Segons consta en el projecte:
L’afectació d’enllumenat es preveu en la instal3lació d’un nou punt de llum al passeig central de
la Rambla Fabra i Puig, així com protecció de les columnes existents a l’execució del canvi de
pavimentació.
Aquesta actuació inclou:
Es manté quadre existent CM9733.

Documentació Tècnica de Referència:

Vigència des de:

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió RD842/2002

Setembre 2003

- Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat
Exterior

Abril 2009

- Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Agost 2015

- Plec de Condicions Tècniques per a Instal·lacions d’Enllumenat
Públic. Ajuntament de Barcelona

Juny 2013

- Pla Director d’Il·luminació de Barcelona

Desembre 2012

- Especificacions llumeneres leds per enllumenat exterior

Maig 2018

1.- ESPECIFICACIONS PARTICULARS:

Cal confirmar si l’afectació és només la instal·lació d’un nou punt de llum i la protecció dels
existents, a memòria no és detalla i el nou punt de llum es dedueix dels plànols i pressupost.
Confirmar també si la descripció de nou prisma per enllumenat de les terrasses dels locals d’oci
de la zona és connexió privada dels bars/restaurants.
Aclarir també que a criteris de sostenibilitat es detalla canvi d’enllumenat a Led, però no es
contempla al projecte.
1
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1.2.3.- Arquetes de pas, registre i derivació
1.1.- Tipologies de punts de llum i altres elements d’enllumenat

x Cal que els pericons compleixin les següents especificacions, en cas de necessitar:

1.1.1.- Punts de llum

- Tapa:

x Es descriu un nou punt de llum amb columna tipus PEP i llumenera de 80w de
mercuri. El mercuri està fora de normativa i cal modificar a VSAP de 100w, com la
resta de l’enllumenat del passeig central de la Rambla.

■ Realitzada en fosa dúctil ISO 1083/En 1563.
■ Compleixi amb la norma UNE EN-124.
■ Certificat AENOR de producte vigent.

- Superfície metàl·lica antilliscant:

x L’alçada de columna es detalla a 6,5m, mentre que les existents son de 5m. Cal
modificar. Serà sense anell decoratiu a la base i pintura antigrafitis fins 3m homologat.
(no mètode japonès).

■ La tapa ha de ser extraïble, obrir mes de 90° i com a màxim 120° i
ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a un
angle ≥ a 90°.

x En cas que alhora d’aixecar o demolir el paviment actual s’afectés algun punt de llum,
aquest s’haurà de substituir. Igualment si es detecta que la base d’algun fanal al
descobrir-la es veu en mal estat, cal avisar al Departament d’enllumenat.

■ 27 kg de pes (tot el dispositiu 39 kg)
- Marc:

■ Realitzada en acer galvanitzat en calent laminat segons ISO 630.
■ Dimensions 60x60 cm a pericons de creuament de calçada i davant
quadre i 40x40 cm a pericons de canvi de direcció o intermitjos.

1.1.2- Quadres d’enllumenat

- Manipulació:■ Esforç d’aixecament entorn als 15 kg.

x Es detalla a pressupost partida d’adequació del quadre existent i afegir una sortida
més. Cal confirmar perquè es necessita una sortida més, ja que el punt de llum nou
es connectarà al punt de llum més proper.

■ Desbloqueig i obertura amb clau.
■ La clau de bloqueig serveix per la seva manipulació una vegada
bloquejada la tapa.

x Aclarir a que es refereix amb l’ampliació de potencia del quadre existent.
x Si es manté l’armari existent, cal canviar l’element de govern al tipus Citilux i adequar
la comunicació a Fibra òptica o targeta GPRS amb SAI. Caldrà també pintar el quadre
amb pintura antigrafitis i antienganxines i adequar la bancada en cas de ser
necessari.

1.2.4.- Xarxa de terra
x Cada punt de llum disposarà d’una placa de terra (no pica) de dimensions mínimes
500x500x3mm. Cal incloure-la al punt de llum nou.

1.2.- Instal·lació

x Les plaques s’uniran amb el born de la columna mitjançant un conductor de 16mm
muntat a l’interior d’un tub flexibles des de l’elèctrode fins a la placa. Paral·lelament a
la línia d’alimentació s’estendrà un conductor de coure nu de 35mm2 enterrat que
permetrà la unió equipotencial.

1.2.1.- Instal·lació Eléctrica
x En cas d’afectar les tubulars o instal·lació d’enllumenat existent durant l’execució de
les obres, es substituirà la part afectada. En el tram afectat, si es cau, es canviarà el
cablejat sencer, sense fer entroncaments.

x Cal afegir plànol de detalls de la fonamentació i ancoratge de la nova columna de
projecte.

x La connexió del punt de llum nou es farà al punt de llum més proper i sense
entroncaments o empalmes al cablejat.

x Cal tenir en compte que en les ubicacions dels centres de transformació no es pot
instal·lar cap placa de terra en un radi de 15m, s’hauran de situar fora d’aquest radi.

x Els muntants interiors del nou punt de llum seran de mínim 3x2.5mm2, tipus RV-06/1
KV.

1.3.- Pressupost

x Les derivacions a punt de llum s’efectuaran a caixes aïllants situades a l’interior del
suport, duent a terme la secció de fases de manera alternativa a fi d’equilibrar la
càrrega assignada a cada fase. Les derivacions es protegiran mitjançant fusibles tipus
UTE de calibre adequat.

2

x Es detallen a pressupost cable de 4x2,5mm , aclarir a que es correspon.
x Modificar la partida de punt de llum, s’especifica amb anell per a la base, cal treure’l,
així com la pintura antigrafitis mètode japonès, cal pintura però no mètode detallat.
La llumenera ha de ser de vsap de 100w i columna alçada 5m, com punts de llum
existents.

1.2.2.- Obra civil
x Les rases tindran una fondària mínima de 60cm i amplada de 40 cm a vorera.

x Cal revisar l’adequació del quadre segons apartat informe 1.1.2.

3
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2.- ESPECIFICACIONS GENERALS:

C.

2.1.- Consideracions durant l’execució de l’obra i el Manteniment

Certificats a subministrar en la recepció del material del producte instal·lat:
1. Certificats de les Lluminàries

x Pels punts de llum d’alçada superior a 3,5m, caldrà garantir accessibilitat mitjançant
un itinerari d’amplada 3m mínim, pels vehicles de manteniment.

 Declaració UE de conformitat de les lluminàries instal·lades (marcatge CE)
 Certificats i Assajos que acreditin el compliment de la normativa europea del
producte emes pel laboratori acreditat per ENAC.

x Els punts de llum es distribuiran de manera que sempre quedi la màxima distancia
entre punts de llum i arbrat. Cal indicar que al replanteig i obra no s’admetran les
llumeneres que quedin dins la copa dels arbres.

 Assaig Específic del IP de les lluminàries.

x No es permet la ubicació de les columnes d’enllumenat, quadre o pericons dins els
parterres.

 Fitxa de Producte Tipus de les Lluminàries.

 Assaig Específic del IK de les Lluminàries.
 Certificat de garantia de les lluminàries de 5 anys.

x Caldrà que, abans de realitzar l’afectació a qualsevol element o bàcul d’enllumenat i/o
retirada de quadres elèctrics, es contacti amb aquest Departament d’Enllumenat
(Nom tècnic) per tal de tractar el procés d’afectació dels punts de llum i xarxa
d’enllumenat.

 Croquis o imatge d’instal·lació i de disposició dels elements de la Lluminària
2. Certificats de les Columnes
 Certificat de garantia de les columnes d’acer galvanitzat de 20 anys, indican les
condicions d’instal·lació i ubicació previstes a projecte i tenint en compte els
tractaments que el fabricant consideri necessaris per evitar la corrosió a la base.

x Durant el termini de l’obra, caldrà realitzar un enllumenat provisional d'obra per
il·luminar la calçada i vorera afectades
x Dintre del pressupost d’execució de l’obra, és necessari incloure les següents partides
pressupostaries:

 Certificat de Marcatge CE per organisme notificat per la Directiva.
 Certificat de l’origen de la xapa d’acer del lot de columnes. Ha de contenir la
següent informació:

 Partida d’alçada per la resolució d’incidències trobades (en cas que n’hi hagi) a la
verificació inicial feta pel mantenidor, així com les posteriors verificacions a la seva
resolució.

o Composició química de la xapa
o Denominació segons AISI-SAE i normes UNE
o Espessor de la xapa utilitzada per la fabricació del bàcul

2.2.- Consideracions per a la recepció de la instal·lació d’enllumenat després de l’obra
A.

Plànol fi d’obra de la instal·lació amb les característiques tècniques dels materials
instal·lats (Models, potencies, materials, homologacions, etc)

 Certificat del galvanitzador de conformitat amb les prescripcions de la norma
UNE EN ISO 1461:2009 on ha de constar el mètode preparació del galvanitzat.

B.

Documentació relativa a la legalització i contractació de la instal·lació:

 Certificat de garantia del galvanitzat igual o superior a 10 anys contra la corrosió.

o

 Etiquetatge de les Columnes.

Projecte/Memòria de legalització visat (Esquema unifilar, càlcul de caiguda tensió
línies, característiques tècniques dels materials instal·lats, fitxa de llumeneres led
omplerta pels fabricants, homologacions, estudi lumínic, etc,).

 Plànol del fabricant on consti la referència –el grossor i la qualitat de
l’acer/denominació.

o

Certificat d’instal·lació elèctrica.

o

Declaració responsable tramitada, amb acusament de rebut.

o

Acta favorable de l’OC (independentment de la potència).

o

Certificat de final d’obra (quan és projecte).

 Certificat d’aplicació de la pintura antigrafitis-antienganxines.

o

Certificat de garantia de la instal·lació (1 any de garantia).

o

Donar d’alta el Centre de Comandament al Sistema Centralitzat. Caldrà garantir la
comunicació del armari, preferiblement mitjançant Fibra Òptica.

 Certificat del tractament de protecció de les columnes que hagi executat el
fabricant de la columna.

3. Certificats del Formigó i Morter Utilitzat
4. Certificats de les pintures i Tractaments de protecció

 Certificat de les especificacions i procediment d’aplicació de la pintura d’acabat
(si les columnes es subministren pintades).

SERÀ NECESSÀRI APORTAR LA LEGALITZACIÓ DELS PUNTS DE LLUM ABANS DE
LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL·LACIÓ, TANT EN ARMARIS NOUS COM
PRÈVIA A SOL·LICITAR LA CONNEXIÓ A L’ENLLUMENAT EXISTENT.

D.

Requeriments del Reglament d’Eficiència Energètica (RD 1890/2008):
o

Càlcul d’Eficiència Energètica de la Instal·lació i Qualificació.

EN CAS D’ARMARI NOU, ÉS IMPRESCINDIBLE QUE ESTIGUI FETA LA POSTA EN
MARXA DE LA TELEGESTIÓ DE L’ARMARI.
5

4

32

E.

Ecologia Urbana
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans
Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat

Ecologia Urbana
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans
Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat

C/Torrent de l’Olla, 218-220 ,3a
08012 Barcelona
www.bcn.cat/mediambient

C/Torrent de l’Olla, 218-220 ,3a
08012 Barcelona
www.bcn.cat/mediambient

Verificació de la instal·lació favorable
o

F.

G.

H.

3.- CONCLUSIONS:

A sol·licitar per part del tècnic d’enllumenat al final de la instal·lació al mantenidor
de la zona o de control de qualitat. Cal entregar prèviament la documentació As
Built i legalització.

L’informe del present projecte és considera amb qualificació B, FAVORABLE, amb esmenes
i consideracions a resoldre en fase d’obra.*

Resultats mesures
o

Fer mesures de potència i de cosinus de fi, in situ, a cada tipologia de lluminària,
abans i després de la regulació.

o

Fer mesures de l’aïllament de les Línies i posta a terra.

*Cal presentar al departament d’enllumenat abans d’inici d’obra les correccions dels punts
pendents d’esmenar especificats en aquest informe.

Preveure el següent control de la Qualitat Lumínica (amb i sense regulació), a fer
per la Direcció d’obra:
o

Mesures Lumíniques Manual de la Vorera o zones on el tècnics indiqui (zones
d’estada més permanents com zones de jocs, petanques, etc.)

o

Mesures Lumíniques Vehiculars al llarg de tota la calçada –a petició del tècnic-

Totes les observacions anteriors s’hauran de tenir en compte i tots aquells aspectes no
detectats o omissions que es poguessin produir en la revisió de Projecte, es supliran amb
remissió a normativa vigent en cada cas.

Preveure el següent control de qualitat dels elements estructurals (les
columnes), a fer per la Direcció d’obra.

Barcelona, 13 de abril de 2021

In situ: 1 de cada 6 columnes
Per analitzar l’espessor de xapa i de galvanitzat fer 50 mesures i observar la desviació.
o

Espessor de la xapa de la columna

o

Espessor del galvanitzat -Æ Mesurador d’Inducció magnètica.

o

Porositat del Galvanitzat -Æ Assaig indicat en el Plec de condicions d’aplicació de
la Dissolució de Ferrocianur.

Begoña Tomás
Dept. Enllumenat
Tècnic Responsable

Assaig de Laboratori
(Lots d’entre 10-20:1 unitat extra; Lots > 20 columnes: 2 uts extres)
En la unitat de columna que s’analitzi cal agafar tres mostres d’una mateixa columna i
observar la desviació. Aquesta ha d’estar per sota de la precisió de l’equip.
o

Espessor de la xapa de la columna

o

Espessor del galvanitzat -Æ Mesurador d’Inducció magnètica

o

Determinació de la composició de l’acer Æ Espectroscòpia d’Emissió

o

Determinació de la composició del galvanitzat Æ Microscòpia Electrónica de
Barrido amb dispersió de raig X MEB-EDX

o

Determinació de la qualitat de la protecció anticorrosiva. Assaig de Polarització Æ
identificar la velocitat de corrosió i en relació amb l’espessor del galvanitzat fer
una Estimació de la Vida Útil Æ Potenciostat/Galvanostat. Corbes Tafel.

o

La corba del blanc haurà de ser d’acer amb les especificacions de la columna.

7

6
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6. INFORME DE TIC (IMI)



/ŶƐƚŝƚƵƚDƵŶŝĐŝƉĂůĚΖ/ŶĨŽƌŵăƚŝĐĂ
ŝƌĞĐĐŝſĚĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐŝ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
^ƌ͘/ŹĂŬŝŽǀĂůƉĂŽůĂǌĂ
ŝƌĞĐƚŽƌdğĐŶŝĐĚĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĚĞ^ŝƐƚĞŵĞƐdĞĐŶŽůžŐŝĐƐŝ^ĞƌǀĞŝƐĚĞ/D^
/D^͕ĂƌĐĞůŽŶĂ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐDƵŶŝĐŝƉĂůƐ
ĂƌĐĞůŽŶĂ͕ĂϳĚ͛ĂďƌŝůĚĞϮϬϮϭ
/ŶĨŽƌŵĞ ƉĂƌĐŝĂů /ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ d/͗ Wd/M > WZK:d yhd/h  Es/ 
Ws/DEd/M > W^^/' EdZ>  > ZD> &Z / Wh/'͕EdZ >^ ZZZ^
'ZE^EdEZh/KEW/MZE>͘
ŽĚŝEĂƚƵƌĂ͗dϮϭͲϬϬϬϬϮ
ĞŶǀŽůŐƵƚͬƵĚĂ͕
ŶƌĞĨĞƌğŶĐŝĂĂůĂƚĞǀĂƉĞƚŝĐŝſƐŽďƌĞůΖ/ŶĨŽƌŵĞWĂƌĐŝĂůĚĞůWƌŽũĞĐƚĞ;/WͿĚĞƌĞĨĞƌğŶĐŝĂ͕
ŝŶĨŽƌŵĞŵĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞƋƵĞĞŶƐŚĞƵĨĞƚĂƌƌŝďĂƌĂŵďůĂƐĞŐƺĞŶƚǀĂůŽƌĂĐŝſŐůŽďĂů͗




Ϳ/E&KZDWZ/>&sKZ>^E^WKE//M/K^Zs/M
KďƐĞƌǀĂĐŝŽŶƐͬŽŶĚŝĐŝŽŶƐ͗




ŽƌĚŝĂůŵĞŶƚ͕
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ůďĞƌƚ&ŝƚĞƌĚĞWĂǌ
ŝƌĞĐĐŝſĚĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐŝ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
/ŶƐƚŝƚƵƚDƵŶŝĐŝƉĂůĚΖ/ŶĨŽƌŵăƚŝĐĂ

7. ALTRES: PRE-INFORME ARQUEOLOGIA

IPAOBR-3138

Sra. Anna Massó Carbonell
Cap del Departament d’Informació de Projectes i Recepcions
Gerència Ad. Infraestructures i Mobilitat – Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

PROJECTE:

ADAPTACIÓ

DEL

PROJECTE

EXECUTIU

DE

CANVI

DE

PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA FABRA I PUIG ENTRE
ELS CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL.

EMPLAÇAMENT: Rambla de Fabra i Puig, 1-67 / 2-100 (Districte de Sant Andreu).

En relació a la seva petició d’informació sobre l’actuació que s’ha de dur a terme a la
rambla de Fabra i Puig, entre els carrers Gran de Sant Andreu i de Concepció Arenal
(Districte de Sant Andreu), el Servei d’Arqueologia de Barcelona informa:
x

Que per la informació conservada al Centre de Documentació d’aquest
Servei i a la Carta Arqueològica de Barcelona no consta que en l’àmbit
concret d’aquest projecte hi hagi cap tipus de resta arqueològica (per bé
que hi ha notícia de l’existència de diversos refugis antiaeri propers dels
quals se’n desconeix el traçat – refugi antiaeri 0640 1, al Teatre de Sant
Andreu; refugi antiaeri 0688 2, al carrer del Llenguadoc, 122; refugi antiaeri
1223 3, a la rambla de Fabra i Puig).

És per tot això que :
x

Considerem que l’obra es pot dur a terme sense el seguiment de cap tècnic
especialitzat en arqueologia i sense cap tipus d’estudi previ,

1

Carta Arqueològica de Barcelona (www.cartaarqueologica.bcn.cat/2461)
Carta Arqueològica de Barcelona (www.cartaarqueologica.bcn.cat/2608)
3
Carta Arqueològica de Barcelona (www.cartaarqueologica.bcn.cat/2163)
2
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x

D’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural
Català, l’aparició imprevista d’algun element d’interès arqueològic haurà de

QUADRES RESUM INFORMES PRESENTATS PER ITP

ser comunicat immediatament al Servei d’Arqueologia de Barcelona (93
256 68 97).
x

En el cas que es produeixi alguna modificació del projecte caldrà
comunicar-ho d’immediat al Servei d’Arqueologia de Barcelona per si
s’escau iniciar el procediment establert pel decret 78/2002, de 5 de març,
del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Ho informem als efectes oportuns

Carme Miró i Alaix
Barcelona, 21 de gener de 2021
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ITP. RESUM INFORMES PARCIALS

DISTRICTE 09
NIVELL 2

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT
ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL
DISTRICTE DE SANT ANDREU
OPERADOR: BIM/SA
CLAU NATURA INVERSIONS: ACT21-00002

Departament

Responsable

ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Telèfon
E-mail

Data

A B C D

Parcs i Jardins

Xavier Candela

677474247

fcandela@bcn.cat

10-05-21

Pavimentació

Albert Moreno

93 291 40 83

amoreno@bcn.cat

23-04-21 A

Estructures Vials

Alberto Soriano

93 291 40 76

asorianoru@bcn.cat

19-04-21 A

Cicle de l'Aigua / BCASA

Agustín Higuero

93 289 68 00

ahigueroc@bcn.cat

10-05-21

B

Enllumenat - Dte. 9

Begoña Tomas

93 291 40 72

btomasm@bcn.cat

13-04-21

B

Neteja + Contenidors

Victoria Plumed

93 402 34 32

vplumed@bcn.cat

Departament
9. Districte Sant Andreu

Departament

Responsable
Mireia Rossell Potau

Responsable

Infraestructures TIC (INSTITUT MUNIAlbert Fiter

COORDINACIÓ TERRITORIAL
Telèfon
E-mail
93 291 69 56

93 291 83 98

A B C D

imirepobres@bcn.cat

Data

A B C D

Cap del Departament de Coordinació
d'Obres a l'Espai Públic

Carmen Guirao
Piernas - DNI
37745615Q (AUT)
2021.05.11
12:32:01 +02'00'

CPISR-1 C Carolina
Puig Gimeno
2021.05.11
13:25:43 +02'00'

Barcelona; 11 de maig de 2021

Carolina Puig Gimeno

CLASSIFICACIÓ

favorable sense cap observació tècnica

Observació

08-04-21 A

Anna Massó Carbonell

A

Observació
Informe no emès en virtut del
punt 2.3.a del Protocol (*)

mrossell@bcn.cat

Cap del Departament
d'Informació de Projectes i
Recepcions
3$

B

Informe no emès en virtut del
punt 2.3.a del Protocol (*)

Data

INSTITUT MUNICIPAL INFORMACIÓ (IMI)
Telèfon
E-mail

Observació

B

B

favorable amb observacions o condicions d'execució d'obra

C

favorable amb condicions relatives al projecte
que s'hauran d'incorporar per l'aprovació

D

desfavorable

$TXHVWD«VXQDLQWHUYHQFLµGH1LYHOOLSHUWDQWOಬHODERUDFLµGHOಬLQIRUPH«VSRWHVWDWLYD6HJRQVHOSXQWDGHO3URWRFROGH7UDPLWDFLµGH3URMHFWHVHOYHQFLPHQWGHO
WHUPLQLVHQVHTXHVಬKDJLHPªVLQIRUPHLPSOLFDODFRQIRUPLWDWDPEHOFRQWLQJXWGHOSURMHFWHVLJQLILFDQWTXHQRHVSRGUDQIHUHVPHQHVUHODWLYHVDOSURMHFWHHQODIDVHGಬREUD
RGHUHFHSFLµ
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projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.

DOCUMENT 1 MEMÒRIA I ANNEXES
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FITXA RESUM DADES GENERALS PROJECTE

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

FITXA PRESSUPOST DEL PROJECTE

FITXA DADES ECONÒMIQUES DEL PROJECTE

FITXA RESUM COMPLIMENT CRITERIS PREUS UNITARIS

DADES ECONÒMIQUES DEL PROJECTE

PROJECTISTA:
CODI PROJECTE:

PR.2021.0004
Projecte executiu de canvi de pavimentació del
Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig,
entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció
Arenal, del Districte de Sant Andreu de Barcelona
(Fase III)
NOM PROJECTE
609.2021.013
NÚM. EXPEDIENT CONTRACTATACIÓ
Serveis per a l'adaptació del projecte executiu de
canvi de pavimentació del Passeig Central de la
Rambla de Fabra i Puig, entre els carrers Gran de
Sant Andreu i Concepció Arenal, al Barri de Sant
Andreu del Palomar, del Districte de Sant Andreu
TÍTOL EXPEDIENT CONTRACTACIÓ PROJECTE
de Barcelona

CODI PROJECTE

NUMERO EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

TITOL EXPEDIENT CONTRACTACIÓ PROJECTE
TERMINI

FASES O ZONES (SI(nº)/NO)

PROENUR,S.L.P.
05/03/2021
PR.2021.0004
DATA EMISSIO:
ENTREGA
MAQUETA:
Serveis per609.2021.013
a l'adaptació del projecte executiu de canvi de pavimentacióDATA
del Passeig
Central
de la Rambla de Fabra i11/03/2021
Puig,
entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal, al Barri de Sant Andreu del Palomar, del Districte de Sant Andreu
de Barcelona
3,25 MESOS
FASE
NO

PRESSUPOST FASE/TOTAL
P.E.M.

579.118,96 €

LOT 1

P.E.C.

689.151,56 €

LOT 2

P.E.C. amb IVA

833.873,39 €

NO ACORD MARC

V.E.C

826.981,87 €

PERCENTATGES

ENTRE 0 I 0,5 M€
X

ENTRE 0,5-1,8 M€
SUPERIOR 1,8 M€

CLASSIFICACIÓ EXIGIDA
LOT 1

Despeses Generals

13%

Benefici Industrial
Cost indirecte

6%

13%
6%

5,00%

5%

Petit Material (Criteri BEDEC (si/no)

LOT 2

ACORD MARC
SI

GRUP

G

SUBGRUP

4

SI

CATEGORIA

3

SI

CATEGORIA RD

d

SI

RESUM D'IMPORT PER TIPOLOGIA PARTIDES (P.E.M)

PRESSUPOST
PRESSUPOST PARTIDES D'OBRA
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
PRESSUPOST AMBIENTALITZACIÓ
PRESSUPOST SERVEIS AFECTATS
PRESSUPOST ALTRES
TOTAL PEM
DESPESES GENERALS
BENEFICI INDUSTRIAL
TOTAL PEC
IVA
CONTROL DE QUALITAT
SERVEIS AFECTATS
ALTRES
TOTAL PCA
TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA
TERMINI EXECUCIÓ OBRA
RATIS COST M2
ESPAI PÚBLIC
SUPERFÍCIE DE L'ÀMBIT
RATI ESPAI PÚBLIC (PEC/SUP.ÀMBIT)

ESPAI PÚBLIC
IMPORT EN €
552.532,69
17.586,27
9.000,00
579.118,96
75.285,46
34.747,14
689.151,56
144.721,83
9.769,43

EQUIPAMENTS TOTAL
IMPORT EN € IMPORT EN €
552.532,69
17.586,27
9.000,00
579.118,96
75.285,46
34.747,14
689.151,56
144.721,83
9.769,43

843.642,82

3,25

3.876,95
177,76

%

TIPUS PARTIDA

1
2

3
4
5

CONCEPTE
Unitats d'Obra Tipus BEDEC o BEDEC-BIMSA
TOTAL PARTIDES TIPUS 1
Partides Alçades d'Abonament Íntegre SS
TOTAL PARTIDES TIPUS 2
Partides Alçades A Justificar Genèriques
Partides Alçades A Justificar REP's
Partides Alçades A Justificar SSAA
Partides Alçades A Justificar CQ
TOTAL PARTIDES A JUSTIFICAR TIPUS 3
Partides o unitats Sense Descomposició
TOTAL PARTIDES TIPUS 4
Unitats d'Obra NO Tipus BEDEC o BEDEC-BIMSA
TOTAL PARTIDES TIPUS 5

EXISTEIX

OBS

SI

TIPUS BEDEC-BIMSA

SI

A JUSTIFICAR

SI
SI
SI
NO

A JUSTIFICAR
A JUSTIFICAR
A JUSTIFICAR

%

REQUISITS

BANC AMPLIAT BIMSA 2021

468.630,84 €

0,00%

468.630,84 €

80,92%

17.586,27 €

3,04%

17.586,27 €

3,04%

3.000,00 €

0,52%

27.000,00 €

4,66%

9.000,00 €

1,55%

39.000,00 €

6,73%

2.625,00 €

0,45%

2.625,00 €

0,45%

PA AB INTEGRE 1-2%

5%
5%

0,00%

UNITATS S/DESCOMPOSICIÓ
NO TIPUS BEDEC-BIMSA
TOTAL

13
6

IMPORT

TOTAL P.E.M.

51.276,85 €

51.276,85 €
579.118,96 €

8,85%

8,85%
100,00%

579.118,96 €

-

TOTAL PARTIDES 1,2,3

525.217,11 €

SUPERIOR 75%

TOTAL PARTIDES 1,2,3 / PEM

90,69%

SUPERIOR 75%

€

21
BANC DE PREUS UTILITZAT

843.642,82

mesos

BANC DE PREUS CONTRACTA MANTENIMENT 2020-21

ESTRUCTURA PROJECTE SEGONS ACORD MARC

SI

GESTIO RESIDUS DESGLOSSAT PER UNITATS
DESVIAMENTS DE TRÀNSIT DESGLOSSAT PER UNITATS
SERVEIS AFECTATS DESGLOSSAT PER UNITATS

SI
NO
NO

BANC AMPLIAT BIMSA 2021

OBS
PART DESGLOSSADES

IMPORT
24.147,15 €

PA NO DESGLOSSAT
PA NO DESGLOSSAT

ALTRES PARTIDES A COMENTAR:

%
4,17%
0,00%
0,00%

REQUISITS
DESGLOSSAT PER UNITATS
DESGLOSSAT PER UNITATS
DESGLOSSAT PER UNITATS

TIPUS

m2
€/m2

EQUIPAMENT
SUPERFÍCIE ÚTIL
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
SUPERFÍCIE SOLAR

m2
m2
m2

RATI EQUIPAMENT (PEC/SUP.COSNTRUÏDA)

€/m2

CORRECCIONS A REALITZAR:
PERCENTATGES :
CLASSIFICACIÓ:
BANC DE PREUS
PARTIDES:

REVISAT Y VALIDAT:

CORREGIR % CI
CORREGIR CLASSIFICACIÓ
CAMBIAR BANC DE PREUS

CORRECIONS NECESSARIES D'APLICAR PER A SER INCORPORAT EN ACORD MARC

DATA:

SETEMBRE DE 2021
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PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

FITXA RESUM DADES GENERALS DEL PROJECTE
SUPERFÍCIE DE L'ÀMBIT DEL PROJECTE (m²)
LONGITUT DE VIALS (m)

3.876,950
---

PAVIMENTACIÓ
SUPERFÍCIE DE CALÇADA (m²)

---

ENLLUMENAT PÚBLIC

MOBILIARI URBÀ

PUNTS DE LLUM NOUS (u)

1,000

BANCS (u)

ALÇADA COLUMNES O BÀCULS (m)

6,500

CADIRES (u)

POTÈNCIA LÀMPADES (W)

80,000

PAPERERES (u)

30,000
--20,000

SUPERFÍCIE ÀREA DE PASSEIG (m²)

1.476,878

PUNTS DE LLUM A TRASLLADAR (u)

---

PILONES (u)

SUPERFÍCIE ÀREA DE TERRASSES (m²)

1.620,000

PUNTS DE LLUM A MANTENIR (u)

28,000

JOCS INFANTILS (u)

---

QUADRE D'ENLLUMENAT

---

BARANA MODEL RONDA (m)

---

ARQUETES ENLLUMENAT (u)

---

BARANES (m)

---

SUPERFÍCIE JOCS INFANTILS (m²)

---

VORADA PEDRA NATURAL ARENISCA (m)

421,329

RIGOLA (m)

447,729

XARXA DE REG

APARCA-BICICLETES (u)

GUAL VIANANTS (u)

14,000

XARXA PRIMÀRIA REG (m)

---

GUAL VEHÍCLES (m)

---

XARXA PRIMÀRIA BOQUES DE REG (m)

---

MARQUES LONGITUDINALS (m)
SENYALS VERTICALS (u)

4,000

22,000

SENYALITZACIÓ
265,300

ESCOSSELLS (u)

129,000

XARXA SECUNDÀRIA (m)

---

PEDRA NATURAL (m²)

126,398

TUBS DEGOTEIG PARTERRE (m)

---

3.523,956

ANELLS DEGOTERS ARBRAT (u)

---

SERVEIS AFECTATS PEM (€)

9.000,00 €

ASFALT (m²)

8,000

PRESSUPOST OBRES

FORMIGÓ (m²)

---

ASPERSORS EMERGENTS (u)

---

SEGURETAT I SALUT PEM (€)

17.586,27 €

LLOSES (m²)

---

ARMARI PROGRAMADOR (u)

---

GESTIÓ RESIDUS PEM (€)

24.147,15 €

LLAMBORDES (m²)

---

ARQUETA CONTADOR AIGUA POTABLE (u)

---

PLÀ CONTROL QUALITAT PEC (IVA 21%) (€)

SAULÓ (m²)

---

ARQUETA CONTADOR AIGUA FREÁTICA (u)

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL PEM (€)

579.118,96 €

ARQUETA INTERCAMBI (u)

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA) (€)

689.151,56 €

ARQUETA BY PASS MESTRE (u)

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (AMB IVA) (€)

833.873,39 €

ARQUETA BY PASS SECTORIAL (u)

---

PRESSUPOST PEL CONEIXAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ (€)

843.642,82 €

ZONES VERDES
SUPERFÍCIE ZONA VERDA (m²)

180,600

SANEJAMENT

9.769,43 €

COL.LECTORS NOUS (m)

---

ARQUETA CAUDALÍMETRE (u)

---

RATI P.E.M./M² URBANITZACIÓ (€/m²)

149,37 €

POUS DE REGISTRE (u)

---

ARQUETES DESGUAS (u)

---

RATI P.E.C./M² URBANITZACIÓ (€/m²)

215,08 €

EMBORNALS (u)

---

ARQUETES REG - CAMBI DIRECCIÓ (u)

---

RATI P.C.A./M² URBANITZACIÓ (€/m²)

217,60 €

ESCOMESES (M)

---

ARQUETA BOCA DE REG

---

ARQUETA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA (u)

---

ESTRUCTURES
MURS (m²)

---

XARXA D'INFRAESTRUCTURES
PRISMA PERIMETRAL TERRASSES + IMI (m)

JARDINERÍA
ARBRES AFECTATS

1.289,792

A TRASPLANTAR A VIVER (u)

-----

ARQUETES 60X60 (u)

47,000

A TRASPLANTAR NOVA UBICACIÓ URBANITZACIÓ (u)

ARQUETES 40X40 (u)

27,000

EXISTENTS A MANTENIR (u)

ARQUETES 70X70 (u)

23,000

XARXA DE SUMINISTRE DE SERVEIS
XARXA D'AIGUA POTABLE (m)

126,000

PLANTACIONS
ARBRES NOUS (u)

---

XARXA D'AIGUA FREÀTICA

3,000

ARBUSTIVES NOVES (u)

Autor del Projecte

---

ESCOMESES D'AIGUA

TUBERÍA (m)

--

ESCOMESA DE XARXA DE REG

---

ARQUETA AIGUA FREÀTICA (u)

--

ESCOMESA DE FONT DE BEURE

---

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
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QUADRE DADES NATURA

HÀBITAT URBÀ
GERÈNCIA ADJUNTA D'INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA
Departament d'Informació de projectes i recepcions

DADES DE PROJECTE A INCLOURE AL NATURA
CODI NATURA: ACT21-00002 // NIVELL 2

NOM ACTUACIÓ: PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE
SANT ANDREU DE BARCELONA - FASE III

PROMOTOR: BIM/SA, Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

BARRI: SANT ANDREU DEL PALOMAR

REDACTOR: PROJECTES D'ENGINYERÍA I URBANISME PAYÀ & MORAZ, S.L.P. (PROENUR)

Pressupost Verd (Reg + Jardineria)

25.624,87 €

Termini previst de l'obra

3,25 Mesos

Total

3876,95 m²

Verda

162,54 m²

Àrees de Jocs

---

Àrees de gossos

---

Arbres

Nous
Afectats
Existents a conservar

Bancs (ut.)

Elements

579.118,96 €

30 Unitats

Cadires (ut.)

---

Pilones (ut.)

140 Unitats

Papereres (ut.)

20 Unitats

Pedra natural

---

Asfalt

Superficie (m²)

P.E.M. Total Obra

3.523,956 m²

Formigó

---

Lloses

---

Llambordes

---

---

Panots

---

126 Unitats

Sauló

---

3 Unitats

Altres elements
(ml)

Superficie (m²)

Dades

DISTRICTE: 09 - SANT ANDREU
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Vorades

421,329 mts.

Rigola

447,729 mts.

Baranes

9 mts.
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QUADRE DE MÈTRIQUES

Variació respecte situació preexistent

Unitat

Espais lliures (parcs i places)

0,00

m2

Vials:

0,00

m2

Calçada

0,00

m2

Vorera

MÈTRIQUES

0,00

m2

Plataforma única (calçada)

0,00

m2

Plataforma única (vorera)

0,00

m2

0,00

m2

0,00

m2

Plataforma única (Total)

DADES GENERALS DE GESTBIMSA

TOTALS

CODI PROJECTE
PR.2021.0004 - ACT21-00002 // NIVELL 2
NOM PROJECTE
Canvi Paviment Passeig Central Rambla Fabra i Puig
609.2021.013
NÚM. EXPEDIENT CONTRACTACIÓ PROJECTE (PRINCIPAL =PROJECTE EXECUTIU)
TÍTOL EXPEDIENT CONTRACTACIÓ PROJECTE (PRINCIPAL =PROJECTE EXECUTIU)
PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS
GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
REDACTOR METRICA
PROENUR,S.L.P.

PAVIMENTS I ZONES VERDES SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

Unitat

Asfalt

3.523,96

m2

Llosa

m2

Panot

m2

Pedra natural

DADES D'EQUIPAMENTS
Unitat

Observacions

m2

Formigó

126,40

m2

Sauló

m2

Paviments tous: Altres excepte sauló

m2

Administratiu

m2

Zona verda

m2

Aparcaments

m2

Altres

m2

Comercial

m2

TOTALS

Cultural

m2

Educatiu

m2

Previ a l'obra executada
Zona verda

Esportiu

m2

Salut

m2

Seguretat

m2

Social

m2

Variació respecte situació preexistent
Zona verda

m

Altres

m2

TOTALS

0,00

SUPERFICIES DECONSTRUÏDES (Complimentar en el cas d'obres d'enderrocs)
Sostre enderrocat
Solar resultant

Fanals nous
Longitud de línia de serveis soterrada

m2
Unitat

Observacions

Unitat

Aigua i clavagueram

m2

Energia

m2

Infraestructures

m2

Parcs

m2

Residus

m2
m2

Verd urbà i zones forestals
Vials

Observacions

3.876,95

2

m

Passeig central

m2

Diversos
TOTALS

3.876,95

m2

ZONA URBANA - SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES
Obra executada

Unitat

Vials:

3.876,95

2

m

Calçada

m2

Vorera

m2

Plataforma única (vorera)
Plataforma única (Total)
TOTALS

3.876,95

m2

3.876,95

m2

3.876,95

m2

Previ a l'obra executada

Unitat
3.876,95

m2

Vorera

m2

Plataforma única (Total)
TOTALS

3.876,95

m2

3.876,95

m2

3.876,95

m2

Passeig central
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Observacions / Proveïdor proposat

U
m

ELEMENTS ORNAMENTALS
Fonts ornamentals, llacs
Escultures

Unitat
U
U

Observacions

AREES DE JOCS
Per adults (gimnàstica, petanca, etc…)
Per adults (gimnàstica, petanca, etc…)

Unitat
U
m2
U
m2
U
m2

Observacions

Unitat
m
m
m

Observacions

Unitat
m
U
22,00
U
U
m

Observacions

Unitat
m
U
0,00
U
U
m

Observacions

Previ a l'obra executada
Carril bici
Places aparcament de cotxes
Places aparcament de bicicletes
Places aparcament de motos
Zones de carga i descarga

m2

Plataforma única (calçada)
Plataforma única (vorera)

Observacions

m2

Calçada

Unitat
1,00

Observacions / Proveïdor proposat
Existents a mantenir

MOBILITAT DINTRE DEL ÀMBIT DEL PROJECTE
Obra executada
Carril bici
Places aparcament de cotxes
Places aparcament de bicicletes
Places aparcament de motos
Zones de carga i descarga

m2

Espais lliures (parcs i places)
Vials:

Passeig central

m2

Unitat
U
U
U
U
U
U
U

ALTRES ELEMENTS
Vorades
Rigola
Baranes

m2

Plataforma única (calçada)

0,00

126,00
0,00
126,00
3,00

8,00
20,00
140,00
30,00

Per a gossos
Per a gossos

m2

Espais lliures (parcs i places)

Observacions
m2

Jocs infantils
Jocs infantils

Observacions

m2

Observacions

MOBILIARI URBÀ NOU
Jardineres
Papereres
Pilones
Bancs
Cadires
Pèrgoles
Fonts

DADES D'ESPAI PÚBLIC

Voreres

Unitat
U
U
U
U

JARDINERIA
Arbres afectats (situació inicial previa a l'obra)
Arbres retirats (eliminats)
Arbres a conservar (que es mantenen)
Arbres nous

m2
m2

SUBTIPOLOGIA D'ESPAI PÚBLIC. SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

3.650,35

ENLLUMENAT I SERVEIS

2

Singular

Passeig central

m2

Llambordes

SUPERFICIES CONSTRUÏDES

Observacions

Obra executada

421,33
447,73
10,00

Existents a mantenir

2 de 3

Variació respecte situació preexistent
Carril bici
Places aparcament de cotxes
Places aparcament de bicicletes
Places aparcament de motos
Zones de carga i descarga

0,00
0,00
22,00
0,00
0,00

ACCESIBILITAT

Unitat
m
U
U
U
m
Unitat

Ascensors

U

Escales mecàniques

U

Observacions

DADES DE SOSTENIBILITAT
ENERGIA POTENCIA

Observacions

Instal·lació d'energies renovables (fotovoltáica)

kW

Instal·lació d'energies renovables (minieòlica)

kW

Instal·lació d'energies renovables (térmica amb geotermia)

kW

Instal·lació d'energies renovables (altres)

kW

ENERGIA SUPERFÍCIE FOTOVOLTAIQUES

Observacions

Plaques

m2

Pérgoles

U

VERD
Pressupost verd (reg + jardineria)

Observacions
25.624,87

€

Execució de cobertes verdes

m2

Jardins verticals en façanes, mitgeres, patis o a l'interior del pati

m2

TIC
Sensorització per a la mesura de sorolls
Sensorització pel comptatge de persones
Sensorització pel comptatge de vehicles

Unitat
U
U
U

Observacions

MEDIAMBIENT
Fusta utilitzada amb certificat (excepte mobiliari)

Unitat
m3

Observacions

Unitat
m3

Observacions

563,42
563,42

m3

RESIDUS
Reciclatge de materials resultants de la deconstrucció
Replens
Àrids

m3

Altres

m3

ALTRES ELEMENTS
Punts subm. recursos hídrics alternatius (freàtics, etc…)
Xarxa freàtica instal·lada

Unitat
U
m

Observacions

Unitat
U

Observacions

ALTRES DADES
SISTEMES SMART CITY
Control d'encesa d'enllumenat públic (tecnologies LED)
Punt recarga vehicles elèctrics
Cable de fibra òptica
Punts d'accés Wifi
ALTRES ELEMENTS
Long. xarxa pneumàtica recollida residus sòlids i urbans
Bústies xarxa pneum. recollida residus sòlids i urbans

U
m
U
Unitat
m
U

Observacions

Observacions
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ACTES

PUNTS TRACTATS:

ACTA REUNIÓ DE SEGUIMENT DE PROJECTE

DATA:

1.- El motiu dels treballs, son l’adapatació del “PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE
PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS
GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL BARRI DE SANT ANDREU ARENAL DEL
DISTRICTE DE SANT ANDREU A BARCELONA”.

19/02/2021

CODI PROJECTE: PR.2021.0004
2.- Cal actualitzar i organitzar el Pressupost:
NOM PROJECTE: PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE
LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ
ARENAL, AL BARRI DE SANT ANDREU ARENAL DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU A BARCELONA.

* Partides Alçades = 2% Seguretat I Salut + 5% Imprevistos
3.- Entrega documentació:

OPERADOR MUNICIPAL: BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

* Separtaes I maqueta del Projecte, entregar via mail a Maria/Marina (BIMSA).

PROJECTISTA: PROENUR, Projectes d’Enginyería I Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.

4.- Cal enviar última proposta de les terrasses al Districte de Sant Andreu (Eva), per a la seva
validació I actualització.

Maria Moles (BIMSA)
ASSISTENTS:

Marina Arratibel (BIMSA)
Eva Sanchez (Districte de Sant Andreu)
Ivan Moraz (PROENUR, S.L.P.)

Reunió Llançament de Projecte.
ORDRE DEL DIA:

Conforme (Signatura i Nom):
Ivan Moraz I Balust (PROENUR, S.L.P.)
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PUNTS TRACTATS:

ACTA REUNIÓ DE SEGUIMENT DE PROJECTE

DATA:

1.- Cal implantar fibra òptica a totes les obres on s’executin rases, a totes les obres
d’urbanització que es realitzin a Barcelona.

19/02/2021

2.- Segons les mides d’amplada del carrer (26 mts.), cal col.locar 6 tubs de diàmetre 125
mm, per a l’infraestructura TIC (IMI).

CODI PROJECTE: PR.2021.0004

3.- Cal col.locar un tub corrugate de diameter 63 mm per al fanl de nova implantació.

NOM PROJECTE: PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE
LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ
ARENAL, AL BARRI DE SANT ANDREU ARENAL DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU A BARCELONA.

4.- Cal donar servei a tots els locals de titularitat municipal, en aquest cas tenim, el Club de
Natació de Sant Andreu I Benestar Social (C/Cuba).

OPERADOR MUNICIPAL: BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

5.- Cal que aquesta rasa d’infraestructures TIC-IMI, estigui conectada a l’arqueta que hi ha
a la cantonada del carrer Gran de Sant Andreu amb la Rambla de Fabra I Puig.

PROJECTISTA: PROENUR, Projectes d’Enginyería I Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.

6.- A la zona objecte de projecte es disposa de fibra òptica a banda i banda, però no es te
connexió entre elles. Seria bo aprofitar l’actuació per unir-les (s’adjunta imatge):

Maria Moles (BIMSA)
ASSISTENTS:

Marina Arratibel (BIMSA)
Eva Sanchez (Districte de Sant Andreu)
Ivan Moraz (PROENUR, S.L.P.)
Alberto Leciñena (Infraestructures TIC-IMI)
Jordi Lobo (Infraestructures TIC-IMI)

Reunió Infraestructures TIC (IMI).

7.- S’ha revisat la documentació i no consta prisma IMI als laterals de la Rambla. En el cas
concret del tram de la Rambla Onze de Setembre es disposa de fibra òptica.

ORDRE DEL DIA:

8.- El Projectista, enviarà una proposta de la nova xarxa IMI a implanter al Passeig central de
la Rambla de Fabra I Puig als tècnics d’Infraestructures TIC (IMI), per a la seva validació.

Conforme (Signatura i Nom):
Ivan Moraz I Balust (PROENUR, S.L.P.)
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T.O
VET
VET
VET
VET
VET
VET
VET
VET
VET
VET
VET
VET
VET
VET
VET
VET
VET
VET

EXPEDIENT
09-20-00207
09-20-00208
09-20-00209
09-20-00210
09-20-00097
09-20-00098
09-20-00211
09-20-00214
09-20-00215
09-20-00216
09-20-00217
09-20-00219
09-20-00228
09-20-00229
09-20-00230
09-20-00234

T.C
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA

CARRER
NUM. TITULAR
FABRA I PUIG
1 MIRO*PLADEVALL
FABRA I PUIG
3 SHI*
FABRA I PUIG
16 SINGH*
FABRA I PUIG
24 PAN*
FABRA I PUIG
29 OPTIMA INICIATIVAS EMPRESARI
FABRA I PUIG
30 CLOTET*ROMA
FABRA I PUIG
32 XIN*
FABRA I PUIG
33 AHMAD RESTAURACION SL
FABRA I PUIG
34 FLECA FRANNUNU 2017 SCP
FABRA I PUIG
35 GALARRAGA*GARCIA
FABRA I PUIG
49
FABRA I PUIG
51 SENYOR FABRA, S.L.
FABRA I PUIG
66 SOM DEL BARRI JM SL
FABRA I PUIG
67 PALOMINO*OLANO
FABRA I PUIG
68 ROSBER 2018 SL
FABRA I PUIG
82 CRIADO*TOMAS
FABRA I PUIG
94
FABRA I PUIG
96 INTELIRIA, SL

NIF TITULAR longitud Superficie m2 taules
cadires
37759292P
4,5
13,5
6
24
X7731627Q
3
9
4
16
X8097131G
4,5
13,5
6
24
X4925997H
9
27
12
48
B67358507
3
9
4
16
38092635N
3
9
4
16
X6994756L
6
18
8
32
B66817784
6
18
8
32
J66971912
3
9
4
16
46764995S
9
27
12
48
9
27
12
48
B67001057
9
27
12
48
B67225110
9
27
12
48
43587171D
3
9
4
16
B67258111
9
27
12
48
38853861F
3
9
4
16
4,5
13,5
6
24
B66312448
9
27
12
48
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BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipal, S.A.

ADAPTACIÓ PROJECTE EXECUTIU D’ESPAI PÚBLIC

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ, DEL PASSEIG
CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT
ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL

(FASE III)

#
enginyer tècnic
ivan moraz i balust
c/industria, 339 baixos # 08027 barcelona
tel / fax. 934 20 29 10 # www.proenur.com
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ANTECEDENTS

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

A01 ANTECEDENTS

Fase II (Canvi de Pavimentació del Passeig Central de la Rambla de l’Onze de Setembre, entre els carrers Josep
Soldevila i Santa Coloma) – DISTRICTE DE SANT ANDREU:

A01.1. MARC DE LA INTERVENCIÓ:
En els darrers anys s’han dut a terme actuacions a diferents carrers de la zona, amb la finalitat de millorar la
mobilitat i la seguretat dels vianants, dissuadint les conductes incíviques en el trànsit i l’aparcament de vehicles i
incrementant la tranquil·litat dels veïns.

En data 26 de febrer de 2017, a Barcelona, es va signar per part de la senyora Maria Carmen Turegano López,
Gerent dels Serveis Tècnics del Districte de Sant Andreu de Barcelona l’adjudicació del contracte amb número
17001281, relatiu a la redacció del projecte de Canvi de Pavimentació del Passeig Central de la Rambla de l’Onze
de Setembre, entre els carrersJosep Soldevila i Santa Coloma, al Districte de Sant Andreu de Barcelona a favor de
Proenur, S.L.P., representat per l’Ivan Moraz i Balust amb NIF 40.991.305-S.

La proposta de canvi de pavimentació del passeig central de la Rambla de Fabra i Puig, es troba dintre del context
de les diferents actuacions dutes a terme al Districte, en els darrers anys, amb l’objectiu de dinamitzar la zona,
dotant-la de nous usos, amb la finalitat de millorar l’espai públic i recuperant zones pels vianants i veïns del barri,
adequant els espais als usos necessaris i millorant l’accessibilitat, l’eficiència energètica, augmentant les zones
d´estada de persones, i regulant la mobilitat i la seguretat dels vianants.

L’objecte de la present actuació va ser la redacció del projecte de remodelació, per canvi de pavimentació del
Passeig central del Boulevard de la Rambla de l’Onze de Setembre, entre els carrers Josep Soldevila i Santa Coloma
(Fase II).
El paviment era de pedra natural arènisca, estava molt maltmesa i deteriorada, es va proposar com a actuació
prioritària en el desenvolupament del pla de manteniment, que es centrava en els recorreguts, els usos del temps, i
els usos actuals, millorar l'ús i estada amb l'habilitació d'un nou paviment més dur, agradable, resistent i sostenible.

Anteriorment, s’han realitzats operacions similars a la mateixa Rambla de l’Onze de Setembre, que s’agafen com a
referència pel desenvolupament d’aquesta proposta.

Alhora que millorar les condicions d'urbanització amb relació directa amb les activitats que potencialment es
pretenia promocionar, com era la trobada, oci i passejada, i la relació amb els habitatges que hi donen front.

NORMATIVA URBANÍSTICA DE REFERÈNCIA:
Pla General Metropolità d’ordenació urbana PGM-76.
Normativa Urbanística Metropolitana del Pla General Metropolità.

L’espai estava pavimentat amb pedra natural arènisca, de diferents dimensions, pràcticament en la seva totalitat,
excepció feta de les cruïlles dels carrers perpendiculars, on hi trobàvem llamborda de formigó, l’arbrat en escossells
de formigó, eren plataners amb una distribució uniforme. Als laterals de la Rambla, alineats als arbres, hi trobàvem
els elements urbans, com bancs, papereres, enllumenat.

La normativa urbanística qualifica la zona afectada per la reurbanització com a sistema viari. L’àmbit no afecta a
altres zones o sistemes.
A01.2. FASES DE PROJECTE:

Fase III (Canvi de Pavimentació del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig, entre els carrers Gran de Sant
Andreu i Concepció Arenal) – DISTRICTE DE SANT ANDREU:

Fase I (Canvi de Pavimentació del Passeig Central de la Rambla de l’Onze de Setembre, entre els carrers Santa
Coloma i Gran de Sant Andreu) – DISTRICTE DE SANT ANDREU:

En data 19 d’octubre de 2018, a Barcelona, es va signar per part de la senyora Núria Bayó Molina, Responsable del
contracte dels Serveis Tècnics del Districte de Sant Andreu de Barcelona, l’adjudicació del contracte amb número
18004604, relatiu a la redacció del projecte de Canvi de Pavimentació del Passeig Central de la Rambla de Fabra i
Puig, entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal, al Districte de Sant Andreu de Barcelona (Fase III),
a favor de Proenur, S.L.P., representat per l’Ivan Moraz i Balust amb NIF 40.991.305-S.

En data 13 de març de 2016, a Barcelona, es va signar per part de la senyora Maria Carmen Turegano López, Gerent
dels Serveis Tècnics del Districte de Sant Andreu de Barcelona l’adjudicació del contracte amb número 16001323,
relatiu a la redacció del projecte de Canvi de Pavimentació del Passeig Central de la Rambla de l’Onze de
Setembre, entre els carrers Santa Coloma i Gran de Sant Andreu, al Districte de Sant Andreu de Barcelona (Fase
I), a favor de Proenur, S.L.P., representat per Ivan Moraz i Balust amb NIF 40.991.305-S.

L’objecte de la present actuació, és la redacció del projecte de remodelació, per canvi de pavimentació del Passeig
central del Boulevard de la Rambla de Fabra i Puig, entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal (Fase
III).

L’objecte de la present actuació va ser la redacció del projecte de remodelació, per canvi de pavimentació del
Passeig central del Boulevard de la Rambla de l’Onze de Setembre, entre els carrers Santa Coloma i Gran de Sant
Andreu (Fase I).

El paviment era de pedra natural arènisca, estava molt maltmesa i deteriorada, es va proposar com a actuació
prioritària en el desenvolupament del pla de manteniment, que es centrava en els recorreguts, els usos del temps, i
els usos actuals, millorar l'ús i estada amb l'habilitació d'un nou paviment més dur, agradable, resistent i sostenible.

El paviment era de pedra natural arènisca, estava molt maltmesa i deteriorada, es va proposar com a actuació
prioritària en el desenvolupament del pla de manteniment, que es centrava en els recorreguts, els usos del temps, i
els usos actuals, millorar l'ús i estada amb l'habilitació d'un nou paviment més dur, agradable, resistent i sostenible.

Alhora que millorar les condicions d'urbanització amb relació directa amb les activitats que potencialment es
pretenia promocionar, com era la trobada, oci i passejada, i la relació amb els habitatges que hi donen front.

Alhora que millorar les condicions d'urbanització amb relació directa amb les activitats que potencialment es
pretenia promocionar, com era la trobada, oci i passejada, i la relació amb els habitatges que hi donen front.

L’espai estava pavimentat amb pedra natural arènisca, de diferents dimensions, pràcticament en la seva totalitat,
excepció feta de les cruïlles dels carrers perpendiculars, on hi trobàvem llamborda de formigó, l’arbrat en escossells
de formigó, eren plataners amb una distribució uniforme. Als laterals de la Rambla, alineats als arbres, hi trobàvem
els elements urbans, com bancs, papereres, enllumenat i una font estil Barcelona.

L’espai estava pavimentat amb pedra natural arènisca, de diferents dimensions, pràcticament en la seva totalitat,
excepció feta de les cruïlles dels carrers perpendiculars, on hi trobàvem llamborda de formigó, l’arbrat en escossells
de formigó, eren plataners amb una distribució uniforme. Als laterals de la Rambla, alineats als arbres, hi trobàvem
els elements urbans, com bancs, papereres, enllumenat i una font estil Barcelona.
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Fase III (Canvi de Pavimentació del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig, entre els carrers Gran de Sant
Andreu i Concepció Arenal) – BIMSA:
En data 9 de febrer de 2021, a Barcelona, es signa per part del senyor Juan Irala Tihista, Responsable del contracte
dels Serveis Tècnics de BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A., l’adjudicació del contracte amb
número 609.2021.013, relatiu a l’adaptació del projecte de Canvi de Pavimentació del Passeig Central de la
Rambla de Fabra i Puig, entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal, al Districte de Sant Andreu de
Barcelona (Fase III), a favor de Proenur, S.L.P., representat per l’Ivan Moraz i Balust amb NIF 40.991.305-S.
L’objecte de la present actuació, és la redacció del projecte de remodelació, per canvi de pavimentació del Passeig
central del Boulevard de la Rambla de Fabra i Puig, entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal (Fase
III).
Les tasques de l’adjudicatari del present encàrrec serà responsable d’adaptar el Projecte executiu de canvi de
pavimentació del passeig central de la Rambla de Fabra i Puig, entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció
Arenal, al barri de Sant Andreu del Palomar, del Districte de Sant Andreu, contractat pel Districte i lliurat al
Novembre del 2018.
Aquest projecte no disposa de l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) ni d’informe d’auditoria. Els treballs que es preveu
que calgui actualitzar consistiran en:


Adaptar el projecte al Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes d’infraestructures de
BIM/SA que sigui vigent en el moment de l’adjudicació.



Adaptar el projecte a les esmenes dels Responsables d’Espai Públic (REP’s) i de l’Auditoria. Caldrà tenir en
compte que el Districte en cap cas ha demanat un canvi de criteri en l’actuació.



Actualitzar el Pressupost del projecte amb el Banc de Preus BEDEC vigent. Caldrà contrastar i verificar la
totalitat de les partides del pressupost del projecte.

Els documents inclouran la següent informació:
Projecte Executiu: Memòria i annexos, Documentació Gràfica, Estudi de Seguretat i Salut, Amidaments i pressupost
i Documents de Sostenibilitat.
BIMSA, va facilitar a l’equip redactor, el Plec de Prescripcions Tècniques per a la Redacció de Projectes
d’Infraestructures (Barcelona, novembre de 2017), en el que es defineixen els treballs a desenvolupar, les bases
per a la realització dels treballs encarregats, i on es concreta la redacció i presentació dels diferents documents que
configuren el Projecte.
El projecte s’ha desenvolupat ha partir de les premisses i objectius establerts per BIMSA.

Autor del Projecte

Des de l’inici de la redacció del Projecte, s’han tingut diverses reunions amb els tècnics de BIMSA i del Districte, per
tal de fixar el marc concret, i els objectius a aconseguir amb la redacció del Projecte de reurbanització. També s’han
establert els criteris i procediments a seguir en la redacció del Projecte.
Posteriorment, s’han continuat realitzant reunions amb BIMSA, els responsables del Districte i els responsables dels
diferents Departaments de l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’el.laborar aquest Projecte Executiu.
Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
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A02 COMPLIMENT DE PRESCRIPCIONS

A02.2. PRESCRIPCIONS GENERALS:

A02.1. INTRODUCCIÓ:

Per tal de definir les diferents característiques de les actuacions a executar en l’espai públic, a banda dels imputs de
definició que s’esdevenen al llarg de l’execució del projecte, es disposa d’una sèrie de prescripcions tècniques
municipals associades als diferents capítols de l’obra:

Per tal de definir el projecte executiu a realitzar, conjuntament amb l’encàrrec, BIMSA ha facilitat una sèrie de
documentació tècnica de referència:







Com a Plecs de Prescripcions Tècniques de Serveis Municipals afectats, s’inclouen els Plecs Particulars dels diferents
Organismes actuants a la ciutat de Barcelona, que afecten a aquest Projecte:

Plec de Condicions Tècniques.
Guia per a l’estructuració i la presentació de la memòria ambiental dels projectes BIMSA, de març de 2017.
Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en obres.
Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta.
Plec per a la redacció de projectes d’ infraestructures de BIMSA, de novembre de 2017.
Manual d’estructuració informàtica de BIMSA, maig de 2019.

ESPAIS VERDS:
 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, L’EXECUCIÓ I LA RECEPCIÓ D’ESPAIS VERDS
2020.REVISIÓ 00. DATA 20/07/2020.
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PPT_DissenyExecucioRecepcio_Espais
Verds.pdf

Així mateix, per tal de poder realitzar un seguiment de la redacció del projecte, BIMSA lliura al projectista un llistat
de responsables municipals designats per al present projecte (en endavant, REP’s) per tal de consensuar i definir les
propostes i així donar correcte compliment a les noves prescripcions generades. A continuació es presenta la llista
de REP`S inicials facilitada per BIMSA:

PAVIMENTACIÓ:
 PLEC TÈCNIC DE PAVIMENTACIÓ. 1ª VERSIÓ. DATA OCTUBRE 2017.
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecTecnicPavimentacio.pdf
ELEMENTS URBANS:
 DECRET D’APROVACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ RELATIVA ALS ELEMENTS URBANS. DATA MARÇ 2011.
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers
/Decrets.pdf


RECULL D’ELEMENTS URBANS. DATA FEBRER 2021.
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/RecullElementsUrbans.pdf

SANEJAMENT:
 GUIA DE CRITERIS TÈCNICS GENERALS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE LA CIUTAT DE BARCELONA. DATA
SETEMBRE 2015.
http://w110.bcn.cat/HabitatUrba/Continguts/Grup_denllacos/Minisites/PrescripcionsTecniques/Document
aci%C3%B3%20per%20%C3%A0mbits/BCASA_GuiaTecnicaClavegueram_setembre2015.pdf
ENLLUMENAT PÚBLIC:
 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC AJUNTAMENT DE
BARCELONA. DATA JUNY 2013.
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers
/PLEC_CONDICIONS_TECN.pdf
GESTIÓ DE RESIDUS:
 RECULL DE CRITERIS TÈCNICS PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS, MOBILIARI I ACCESSORIS PER A LA
GESTIÓ DE RESIDUS i NETEJA VIÀRIA INCLUSIÓ EN L’ESPAI URBÀ. DATA OCTUBRE 2013.
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Documents/Documentacio/Recull_Criteris_Tecnics_GestioR
esidus_10_2013.pdf
INFRAESTRUCTURES TIC:
 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LES INFRAESTRUCTURES TIC PELS PROJECTES D’OBRA PÚBLICA. DATA
JULIOL 2020.
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesTelecomu
nicacions_Especificacions.pdf
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ARQUEOLOGÍA:
 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI D’ARQUEOLOGIA DE BARCELONA (ICUB)1 PER LES SOL.LICITUDS
D’INFORMACIÓ DE PROJECTES PÚBLICS O PRIVATS. DATA 2017.
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesArqueolog
ia.pdf

A02.3. LLISTAT COMUNICACIONS:
En el transcurs de la redacció de projecte s’han realitzat diverses comunicacions per tal de consensuar les diverses
solucions tècniques amb els corresponents REP’S, entitats implicades o particulars.
Cal tenir en compte però que degut a la tipologia de l’actuació i el temps disponible per a la redacció del projecte,
no sempre s’executa una reunió específica amb el REP’s ja que en ocasions aquesta no es considera imprescindible
per a la definició del projecte o existeixen altres motius aliens per no haver pogut formalitzar aquesta reunió durant
la fase de redacció de projecte.

MOBILITAT I ACCESSIBILITAT:
 CRITERIS GENERALS DE MOBILITAT. DATA JUNY 2018.
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/CriterisGeneralsDSMobilitat.pdf

Així mateix, cal tenir en compte també que, avui en dia, moltes de les comunicacions que es realitzen són a través
de correus electrònics, més o menys formals i que fins i tot, en ocasions, les concrecions es poden arribar a fer a
través fins i tot a través de trucades telefòniques.

SENYALITZACIÓ:
 PLEC TÈCNIC DE SENYALITZACIÓ. DATA FEBRER 2017.
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesSenyalitza
cio.pdf

Per últim, cal tenir en compte que, aquest projecte es considera una continuació dels Projectes executius de canvi
de pavimentació del passeig central de la Rambla de l’Onze de Setembre, al Districte de Sant Andreu, el qual ha
estat redactat pel mateix autor i per tant, molts dels criteris aplicables en el projecte previ són aplicables a aquest
document en concret.

FUSTES:
 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LES FUSTES.
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers
/plec_fustes.pdf

Un cop lliurada la maqueta del projecte, i prèviament al lliurament del document final, es disposa del corresponent
informe dels REPS. Aquests informes recullen una sèrie d’observacions que són incorporades en el projecte
definitiu que es licita. Associat a aquests informes es genera un informe de resposta, el qual és facilitat a BIMSA de
forma paral·lela al projecte. El mateix succeeix amb l’auditoria externa que es realitza sobre el projecte.

CARTOGRAFÍA:
 PLEC D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL 3D DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. DATA JUNY 2012.
http://w24.bcn.cat/geoportal/descargas/Plec_Esp_Tec_Manteniment_Cartografia.zip

S’adjunten annexades a aquest document, les actes formals realitzades amb els diferents REPS així com els
diferents correus electrònics, no s’incorporen ni les transcripcions de les diferents trucades telefòniques
mantingudes ni les altres reunions de seguiment realitzades amb els tècnics de BIMSA.

IMATGE OBRES:
 MANUAL D’APLICACIÓ DE LA IMATGE PER AL NOU TANCAMENT DE LES OBRES MUNICIPALS
Tot això i més actualitzat, està a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona:

A02.4. ITP APROVACIÓ DE PROJECTE:

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcionstecniques/documentacio-ambits

Tanmateix, s’adjunta al final d’aquest document, la ITP corresponent a l’aprovació del projecte.

Aquests documents queden incorporats a nivell informàtic dintre del capítol 3 del Plec de Condicions del projecte.
A banda d’aquesta documentació específica de la ciutat de Barcelona, es recull dintre del capítol 1 del Plec de
Condicions de projecte, el llistat de Normativa de referència de caràcter general.

Autor del Projecte

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
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Exp. PR.2021.0004
CLAU: 1565-02

Carrer Aragó, 112 Entlo. 4ª
08015 Barcelona
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FABRA I PUIG, ENTRE EL CARRER DE GRAN
DE SANT ANDREU I EL CARRER DE
CONCEPCIÓ ARENAL AL DISTRICTE DE
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MEMÒRIA DE TOPOGRAFIA

Tel.: 654 162 833
info@geoinformaticos.com
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AIXECAMENT TOPOGRÀFIC RAMBLA FABRA I PUIG, ENTRE EL CARRER DE GRAN DE
SANT ANDREU I EL CARRER DE CONCEPCIÓ ARENAL AL DISTRICTE DE SANT ANDREU,
BARCELONA

Per enllaçar la nostra Xarxa amb el Sistema Oficial (U.T.M.), ens vàrem enllaçar amb el sistema UTM
ajust 08 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya utilitzant la tecnologia VRS. Els paràmetres
es poden consultar a la pàgina web de l’ICGC.
•
Xarxa de bases:

El treball que fa referència aquesta memòria, té per objectiu l’aixecament topogràfic a
escala 1/200, per la realització del projecte “Aixecament topogràfic d’una part del solar
ubicat a l’illa de Myrurgia, delimitada pels carrers Provença, Sicília, Mallorca i Nàpols, al
barri de la Sagrada Família del districte de l’Eixample”.
Els treballs de topografia necessaris per a l’execució del present projecte, així com la
manera en que han estat efectuats i els aparells emprats per a la seva realització, es
descriuen tot seguit d’acord amb el següent índex:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
•
•
•
•
•
•
2.

PROCÉS PER DETERMINAR “X”, “Y” I “Z” DE LES BASES

S’ha materialitzat una xarxa de 8 bases utilitzant claus d’acer.
•
Dàtum:
S’han assignat coordenades de les bases BR1, BR2, BR3, BR4, BR5, BR6, BR7 i BR8, mitjançant la
tecnologia VRS.
Hem controlat els nostres mesuraments en el punt 109395 de la xarxa topogràfica municipal
•
Radiacions:
Utilitzant el mètode d’Intersecció amb les bases anteriors, s’han pres pel mètode de radiació, tots
els punts necessaris per definir els elements presents en l’àmbit d’actuació. S’han pres un total
aproximat d’uns 838 punts en camp.

Característiques del treball
Establiment de Bases de Replanteig.
Procés per determinar les coordenades “X”, “Y” i “Z” de les Bases de Replanteig.
Presa de dades i ampliació de detalls.
Treballs de gabinet.
Documentació que s’entrega.
Aparells emprats.
Observacions.

4.

PRESA DE DADES I AMPLIACIÓ DE DETALLS

Recolzant-nos en les Bases de Replanteig establertes, s’han pres les dades sol·licitades per la
Direcció de Projecte.
Aixecament taquimètric de detall realitzat:
Barcelona, Març de 2021.

CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL
Municipi:
Barcelona
Comarca:
Barcelonès
Sistema de coordenades:
U.T.M. 31N (transformació de 7 paràmetres
proporcionats per l´Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)
Canvi de Dàtum:
ETRS89.
Geoide:
EGM08D595 de l´Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya
Presa de dades:
Març de 2021

5.

TREBALLS DE GABINET

5.1.

Càlculs

Una vegada finalitzada la presa de dades al camp, es van realitzar els treballs de gabinet. Els càlculs
i les compensacions es van fer amb els següents programes.
•
•
•

ESTABLIMENT DE LES BASES DE REPLANTEIG

Trimble Geomatic Office: Càlcul de GPS, transformació de Datum, projecció a UTM 31N.
Cremer Comander: Edició, codificació, transformació de Helmert y càlcul de l´anivellació.
Gdintp: Càlcul de les ondulacions del geoide.

Prèviament a les observacions realitzades s’ha procedit a un reconeixement de la zona de
treball, a fi de poder fixar les bases i poder garantir la seva permanència al terreny durant
el màxim de temps possible. Tanmateix s’ha tractat que les bases quedin fora de l’àmbit
d’influència de l’obra.

Per una millor comprensió, la totalitat dels punts radiats tenen un codi que identifica allò que
delimiten o representen: murs, talús, etc.

Les bases s’han materialitzat al terreny mitjançant claus d’acer i fites de tipus “topògraf”
(GeoPunt, Estaques o Spit)

Es van a realitzar, amb els programes Autocad, MDT V7.5, i Cartomap.
A partir d´un núvol de punts codificats i els croquis realitzats al camp s’ha delineat el plànol en 2D i
3D i posteriorment s´ha corbat.

•

Totes les Bases de Replanteig tenen pintat el seu nom amb pintura rosa. S’inclou la
corresponent ressenya i fotografia de cada una d’elles.
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5.2.

Treballs gràfics

6.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ENTREGA

•

Memòria

•

Llistat de les Bases de replanteig.

•

Ressenyes de les Bases de Replanteig.

•

Plànols de les dades sol•licitades.

•

Tour virtual

•

Certificat de calibració

•

Dades en suport informàtic:

‘1565-02-Fabra_i_Puig-2D.dwg’

Topogràfic

‘1565-02-Fabra_i_Puig-3D.dwg’

3D

‘1565-02-Fabra_i_Puig-CONTORN.dwg’ 3D
‘1565-02-Fabra_i_Puig-PUNTS.asc’

Arxiu ASCII

‘1565-02-Memoria’

PDF

7.

APARELLS EMPRATS

Pels treballs de camp s’ha utilitzat:
•

Estacions Totals LEICA TCRM-1200

•

GPS: Topcon Hiper SR.

•

Els treballs de gabinet s’han realitzat amb ordinador i impressora HEWLETT-PACKARD
.

8.

OBSERVACIONS

Cap.
Barcelona, Març de 2021

hmar Brunner
Othmar
Geoinformáticos, S.L.P

X2831214Y
OTHMAR
BRUNNER (R:
B62010665)

Firmado digitalmente
por X2831214Y
OTHMAR BRUNNER
(R: B62010665)
Fecha: 2021.03.31
17:23:45 +02'00'
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COORDENADES DE LES BASES
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AIXECAMENT TOPOGRÀFIC RAMBLA FABRA I PUIG, ENTRE EL CARRER DE GRAN DE SANT ANDREU I EL CARRER DE CONCEPCIÓ ARENAL AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, BARCELONA
Exp. PR.2021.0004
CLAU: 1565-02

BASE
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR7
BR8
BR9

X
431877.450
431774.499
431795.509
431780.225
432331.930
431999.683
432152.196
432243.345
432291.801

Y
4586832.963
4586847.088
4586844.712
4586827.838
4586820.984
4586830.049
4586825.021
4586821.951
4586821.875

96

Z
34.267
38.225
37.530
38.163
27.333
32.123
29.685
28.810
27.982

RESSENYES DE LES BASES
97

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC RAMBLA FABRA I PUIG, ENTRE
EL CARRER DE GRAN DE SANT ANDREU I EL CARRER DE
CONCEPCIÓ ARENAL AL DISTRICTE DE SANT ANDREU,
BARCELONA

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC RAMBLA FABRA I PUIG, ENTRE
EL CARRER DE GRAN DE SANT ANDREU I EL CARRER DE
CONCEPCIÓ ARENAL AL DISTRICTE DE SANT ANDREU,
BARCELONA

RESSENYA DE LES BASES DE REPLANTEIG
BASE DE REPLANTEIG:

RESSENYA DE LES BASES DE REPLANTEIG
BR1

BASE DE REPLANTEIG:

COORDENADES

BR2

COORDENADES

X=

431877.450

X=

431774.499

Y=

4586832.963

Y=

4586847.088

Z=

34.267

Z=

38.225

ANAMORFOSIS:

0.99965

ANAMORFOSIS:

0.99965

Coordinate System: U.T.M.

Coordinate System: U.T.M.

Zone:

31 North

Zone:

31 North

Datum:

ETRS89(Portugal/Spain)

Datum:

ETRS89(Portugal/Spain)

Geoide:

EGM08D595

Geoide:

EGM08D595

SENYAL: Clau amb pintura rosa
SITUACIÓ: Es troba a l’oest del projecte, al començament de la Rambla de Fabra i Puig on
es creua amb el carrer de Concepció Arenal sobre la vorada.

SENYAL: Clau amb pintura rosa
SITUACIÓ: Es troba a l’oest fora de l’àmbit del projecte, a la cruïlla del Passeig de Fabra i
Puig i l’Av. Meridiana, sobre la vorada.
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AIXECAMENT TOPOGRÀFIC RAMBLA FABRA I PUIG, ENTRE
EL CARRER DE GRAN DE SANT ANDREU I EL CARRER DE
CONCEPCIÓ ARENAL AL DISTRICTE DE SANT ANDREU,
BARCELONA

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC RAMBLA FABRA I PUIG, ENTRE
EL CARRER DE GRAN DE SANT ANDREU I EL CARRER DE
CONCEPCIÓ ARENAL AL DISTRICTE DE SANT ANDREU,
BARCELONA

RESSENYA DE LES BASES DE REPLANTEIG
BASE DE REPLANTEIG:

RESSENYA DE LES BASES DE REPLANTEIG
BR3

BASE DE REPLANTEIG:

COORDENADES

BR4

COORDENADES

X=

431795.509

X=

431780.225

Y=

4586844.712

Y=

4586827.838

Z=

37.530

Z=

38.163

ANAMORFOSIS:

0.99965

ANAMORFOSIS:

0.99965

Coordinate System: U.T.M.

Coordinate System: U.T.M.

Zone:

31 North

Zone:

31 North

Datum:

ETRS89(Portugal/Spain)

Datum:

ETRS89(Portugal/Spain)

Geoide:

EGM08D595

Geoide:

EGM08D595

SENYAL: Clau amb pintura rosa
SITUACIÓ: Es troba a l’oest fora de l’àmbit del projecte, a la vorera del Passeig de Fabra i
Puig abans de creuar l’Av. Meridiana, sobre la vorada.

SENYAL: Clau amb pintura rosa
SITUACIÓ: Es troba a l’oest fora de l’àmbit del projecte, a la vorera del Passeig de Fabra i
Puig on acaba l’Av. Meridiana, sobre la vorada.
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AIXECAMENT TOPOGRÀFIC RAMBLA FABRA I PUIG, ENTRE
EL CARRER DE GRAN DE SANT ANDREU I EL CARRER DE
CONCEPCIÓ ARENAL AL DISTRICTE DE SANT ANDREU,
BARCELONA

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC RAMBLA FABRA I PUIG, ENTRE
EL CARRER DE GRAN DE SANT ANDREU I EL CARRER DE
CONCEPCIÓ ARENAL AL DISTRICTE DE SANT ANDREU,
BARCELONA

RESSENYA DE LES BASES DE REPLANTEIG
BASE DE REPLANTEIG:

RESSENYA DE LES BASES DE REPLANTEIG
BR5

BASE DE REPLANTEIG:

COORDENADES

BR6

COORDENADES

X=

432331.930

X=

431999.683

Y=

4586820.984

Y=

4586830.049

Z=

27.333

Z=

32.123

ANAMORFOSIS:

0.99965

ANAMORFOSIS:

0.99965

Coordinate System: U.T.M.

Coordinate System: U.T.M.

Zone:

31 North

Zone:

31 North

Datum:

ETRS89(Portugal/Spain)

Datum:

ETRS89(Portugal/Spain)

Geoide:

EGM08D595

Geoide:

EGM08D595

SENYAL: Clau amb pintura rosa
SITUACIÓ: Es troba a l’est fora del projecte, al principi de la Rambla de l’Onze de Setembre
després del carrer Gran de Sant Andreu sobre el passeig.

SENYAL: Clau amb pintura rosa
SITUACIÓ: Es troba al mig del projecte, sobre el passeig de la Rambla de Fabra i Puig a
l’alçada del carrer d’Irlanda.
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AIXECAMENT TOPOGRÀFIC RAMBLA FABRA I PUIG, ENTRE
EL CARRER DE GRAN DE SANT ANDREU I EL CARRER DE
CONCEPCIÓ ARENAL AL DISTRICTE DE SANT ANDREU,
BARCELONA

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC RAMBLA FABRA I PUIG, ENTRE
EL CARRER DE GRAN DE SANT ANDREU I EL CARRER DE
CONCEPCIÓ ARENAL AL DISTRICTE DE SANT ANDREU,
BARCELONA

RESSENYA DE LES BASES DE REPLANTEIG
BASE DE REPLANTEIG:

RESSENYA DE LES BASES DE REPLANTEIG
BR7

BASE DE REPLANTEIG:

COORDENADES

BR8

COORDENADES

X=

432152.196

X=

432243.345

Y=

4586825.021

Y=

4586821.951

Z=

29.685

Z=

28.810

ANAMORFOSIS:

0.99965

ANAMORFOSIS:

0.99965

Coordinate System: U.T.M.

Coordinate System: U.T.M.

Zone:

31 North

Zone:

31 North

Datum:

ETRS89(Portugal/Spain)

Datum:

ETRS89(Portugal/Spain)

Geoide:

EGM08D595

Geoide:

EGM08D595

SENYAL: Clau amb pintura rosa
SITUACIÓ: Es troba al mig del projecte, sobre el passeig de la Rambla de Fabra i Puig a la
cruïlla amb el carrer de les Monges/carrer Nadal.

SENYAL: Clau amb pintura rosa
SITUACIÓ: Es troba a lest del projecte, sobre el passeig de la Rambla de Fabra i Puig a la
cruïlla amb el carrer de Neopatria.
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COORDENADES DELS PUNTS
103

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC RAMBLA FABRA I PUIG, ENTRE EL CARRER DE GRAN DE SANT ANDREU I EL CARRER DE CONCEPCIÓ ARENAL AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, BARCELONA
Exp. PR.2021.0004
CLAU: 1565-02

Relació dels punts:

S’adjuntaran les coordenades de tots els punts de forma digital en el CD, a l’arxiu anomenat “‘1565-02-Fabra_i_Puig-PUNTS.asc’”.
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PLÀNOLS
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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FOTOGRAFIA 1

FOTOGRAFIA 3

FOTOGRAFIA 2

FOTOGRAFIA 4
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FOTOGRAFIA 5

FOTOGRAFIA 7

FOTOGRAFIA 6

FOTOGRAFIA 8
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FOTOGRAFIA 9

FOTOGRAFIA 11

FOTOGRAFIA 10

FOTOGRAFIA 12

113

114

115

116

TOUR VIRTUAL
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AIXECAMENT TOPOGRÀFIC RAMBLA FABRA I PUIG, ENTRE EL CARRER DE GRAN DE SANT ANDREU I EL CARRER DE CONCEPCIÓ ARENAL AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, BARCELONA
Exp. PR.2021.0004
CLAU: 1565-02

Link Tour virtual:
https://www.geoinformaticos.com/material/Tour/1565-2/
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projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.
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MEMÒRIA I AAN
NN
NEEXXEESS

MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

A05 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS

Els volums de moviments de terres, són els següents:

A05.1. INTRODUCCIÓ:

Element

L’actuació a realitzar, a excepció de les actuacions associades a les noves infraestructures de serveis, és bàsicament
superficial, per tant, els enderrocs i moviments de terres estan condicionats per aquest plantejament. Degut a
aquest caràcter superficial de l’actuació, no s’ha considerat necessari realitzar un estudi geotècnic en l’àmbit
d’actuació.

Excavació de Rases, Arquetes i Pous de Serveis

536,106

TOTAL EXCAVACIÓ:

536,106

Reomplert Rases Material Obra

244,292

A05.2. ENDERROCS:

TOTAL REOMPLERT AMB MATERIAL D’OBRA:

244,292

El Projecte contempla l’enderroc de tots aquells elements que queden afectats per l’àmbit d’intervenció i que
obstaculitzen o han de ser suprimits per l’execució del Projecte de canvi de pavimentació del passeig central de la
Rambla de Fabra i Puig.

TERRES SOBRANTS:

291,814

Volum (m³)

A nivell d’enderrocs, la transformació del passeig central, la modificació de les tipologies de paviments, sumat a la
implantació de noves xarxes d’infraestructures de serveis, fa necessari plantejar l’enderroc de tot el tram on
s’actua.
S’extraurà el mobiliari urbà existent dins de l’àmbit, bàsicament consistent en bancs, papereres, pilones, baranes i
alguna senyal i s’enderrocarà el paviment existent de lloses de formigó del passeig central de la Rambla de Fabra i
Puig, així com totes les vorades arenisques que estiguin en mal estat.
En el plànol Nº 02BF01F4 DEMOLICIONS I ENDERROCS, s’engloba la totalitat dels enderrocs a realitzar.
A05.3. MOVIMENT DE TERRES:
Al igual que passa amb els enderrocs, degut al caràcter superficial del projecte, únicament caldrà dur a terme el
moviment de terres necessari per tal de poder executar les rases de les noves infraestructures..
A partir de la definició de les diferents actuacions, es defineixen de forma sistemàtica els diferents moviments de
terres necessaris. Els amidaments dels diferents volums d’excavació, transports a abocador i reblerts necessaris
s’han extret de les cubicacions a partir de les superfícies en planta majoritàriament ja que en general són gruixos
constants.
Els amidaments dels diferents moviment de terres associats a les rases de serveis i obres singulars s’han extret de la
cubicació resultant de multiplicar la longitud en planta del servei en qüestió per l’amplada de la rasa i per la
profunditat de la rasa. Aquests amidaments queden reflectits als amidaments del pressupost del present projecte.
Per als reblerts de rases de serveis, degut al mínim volum que significa, s’utilitzarà material procedent de la pròpia
obra. Els materials extrets no aprofitables seran portats a l’abocador de residus autoritzats, abonant el
corresponent cànon.

Autor del Projecte

Els materials procedents de l’excavació en la obra, poden considerar-se com tolerables i es preveu la seva
reutilització en la pròpia obra. Vist les poques quantitats de terres generades, els materials s’acopien en el propi
lloc de l’excavació, i es reutilitzaran localment efectuant reomplerts localitzats.

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
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FERMS I PAVIMENTS

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

A06 FERMS I PAVIMENTS
A06.1. INTRODUCCIÓ:




4 cm. de Base amb Mescla Bituminosa en calent tipus AC16 BIN 50/70G (G12).
4 cm. de Mescla Bituminosa en calent tipus AC18 SURF 50/70 D (D6), posterior grabat i tres capes de
pintura RAL 7043, a la zona de pas de vianants:




4 cm. de Base amb Mescla Bituminosa en calent tipus AC16 BIN 50/70G (G12).
4 cm. de Mescla Bituminosa en calent tipus AC11 SURF PMB 45/80-65D (D8), posterior pintat amb tres
capes de pintura RAL 7043, als guals peatonals:




7 cm. de Base amb Mescla Bituminosa en calent tipus AC22 BIN 50/70S (S20).
5 cm. de Mescla Bituminosa en calent tipus AC16 SURF 50/70 D (D12), a les cruïlles:

La definició en planta queda marcada per la definició geomètrica definida en les fases anteriors de la Rambla de
l’Onze de Setembre, realitzant únicament petits ajustaments degut a l’anàlisi de detall de la solució geomètrica i
dels possibles condicionants existents que s’han generat durant l’elaboració del present document. La definició
geomètrica d’aquest carrer dóna continuïtat als aspectes i criteris generals marcats en els trams previs associats a
la Rambla de l’Onze de Setembre i Rambla de Fabra i Puig.
L’objecte de la present actuació, és la redacció del Projecte de remodelació, per canvi de pavimentació del Passeig
central del Boulevard de la Rambla de Fabra i Puig, entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal.
Actualment el paviment de pedra natural arènisca, esta molt maltmesa i deteriorada, es proposa com a actuació
prioritària en el desenvolupament del pla de manteniment, un nou paviment més dur, agradable, resistent i
sostenible. Alhora que millorar les condicions d'urbanització amb relació directa amb les activitats que
potencialment es pretenen promocionar, com serà la trobada, oci i passejada.
Tanmateix, serveixi aquest Projecte, per descriure les infraestructures de nova implantació per fer arribar la xarxa
elèctrica a les diferents àmbit per a les terrasses del comerços, unificats tots en un sol costat del boulevard. Es
proposarà una actuació de caire unitari que prengui com a referència els criteris descrits a continuació i les
actuacions anteriorment realitzades a la zona, en fases anteriors:
Criteris de l’actuació:



Millorar les condicions de mobilitat, tenint en compte la relació amb els equipaments existents.
Millora de les condicions d’accessibilitat de l’àmbit.

A06.2. PAVIMENTACIÓ:
La nova pavimentació, ha esta concebuda per tal de donar continuïtat i uniformitat, proporcionant una imatge de
conjunt del boulevard sobre els que s’assenta. En aquest sentit s’ha optat per l’elecció dels materials següents:
paviment de mescla bituminosa en calent. S'ha d’assegurar que el pintat de la superfície d'aglomerat asfàltic amb
pintura tri-component acrílica de poliuretà té un acabat antilliscant, per a això es realitzaran assajos, en ambient
humit i "in-situ", tipus pèndol, donant valors per sobre de 0.45 SRT.
Aquest paviment es troba distribuït de la següent forma:



4 cm. de Base amb Mescla Bituminosa en calent tipus AC16 BIN 50/70G (G12).
4 cm. de Mescla Bituminosa en calent tipus AC11 SURF PMB 45/80-65D (D8), posterior pintat amb tres
capes de pintura RAL 7043, a la zona de les terrasses:
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A06.3. SECCIONS DE PAVIMENTACIÓ:

Rigoles:
Quan pel canvi de la vorada de pedra natural tipus arenisca, es malmeti la rigola de formigó de 30x30x8 cm.
Existent, caldrà en aquest cas fer reposició de rigola de formigó de dimensions 20x20x8 cm.
Tot i que la rigola existent és de 30 cm. d'ample, i atès que la reposició és molt gran així com existeix pas
d'autobusos, les rigoles hauran de ser peces de 20x20x8cm. En el cas de transicions amb embornals es podran
utilitzar peces de 30x30x8cm tallades en forma trapezoïdal.

PTI:
Els passos de vianants hauran de tenir, en la seva part central, una PTI linial. Aquesta senyalització podotàctil de
pavimentació tàctil d’invidents, es realitzarà mitjançant un grabat al asfalt en calent, amb la plantilla corresponent,
amb unes dimensions de 1,20 metres d’amplada i 4 metres de longitud. Aquesta PTI es reflexa en el plànol de detall
de pavimentació Nº 03.B.03 DETALLS PAVIMENTACIÓ, tanmateix també queda incorporat en el pressupost del
Projecte, en el capitol de Ferms i Paviments, partida F9F1U014.
PTI lineal en els guals de vianants:
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A06.4. NORMATIVA:



Llei 9/2006 de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi
ambient.
NORMATIVA RESIDUS:
 Modificació del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus
mitjançant el dipòsit en abocadors.
 Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
 Operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.
 Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició 2001-2006
 Llei de Residus
 Reglament per a la execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.

Serà d'obligat compliment tot l’establert en la Normativa Legal. En conseqüència seran d’aplicació les disposicions
que, sense caràcter limitatiu, s’indiquen a continuació.
En el cas de no existir Norma Espanyola aplicable, es podran aplicar les normes estrangeres (DIN, ASTM, etc.) que
siguin designades pel tècnic municipal competent del Departament de Vialitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Seran també d’obligat compliment, qualsevol altre disposició oficial relativa a la Seguretat, Salut Laboral, Higiene i
Medicina en el Treball, vigent a la data de la execució de l’obra, i que pugui afectar a la mateixa.
NORMATIVA ADMINISTRATIVA DE TIPUS GENERAL:
 Obres i instal·lacions de serveis en el domini públic Municipal.
 Ordenances Municipals de l’Ajuntament de Barcelona relatives a obra nova, rehabilitació o manteniment
de paviments.

NORMATIVA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL:
 Llei 32/2006 de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.
 Reial Decret 1109/2007 de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006 de 18 d’octubre, reguladora
de la subcontractació en el Sector de la Construcció (consolidat).
 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que se estableixen disposicions mínimes de seguretat i de
salut en las obres de construcció (consolidat)
 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que se estableixen disposicions mínimes de seguretat i de
salut en les obres de construcció(consolidat)
 Resolució de 5 de març de 1999, de la Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Transports, sobre delegació
d’atribucions en matèria de seguretat i salut en les obres de carreteres en el caps de Demarcació de
Carreteres de l’Estat.

NORMATIVA DE MATERIALS I PRODUCTES:
 Marcat CE relatiu a determinats productes de construcció.
 Reial Decret 956/2008 de 6 de juny, pel que s’aprova la instrucció per a la recepció de ciments.
 Reial Decret 605/2006 de 19 de maig, pel que s’aproven els procediments per a l’aplicació de la norma
UNE-EN 197-2:2000 als ciments no subjectes al marcat CE i als centres de distribució de qualsevol tipus de
ciment.
 Ehe-08
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció General de
Carreteres. PG-3 (Ordre de 6 de febrer de 1976 i actualitzacions)
 Fabricació i emmagatzematge a obra de betums amb cautxú (OC 21 bis/2009)
 Articles 542 y 543 del PG-3 (OC 24/2008)
 Ús i especificacions de lligams i barreges amb cautxú (OC 21/2007)
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres. PG-4 (OC 8/2001).

NORMATIVA ESPECÍFICA D’OBRES DE PAVIMENTS:
 Norma 6.1-IC. Seccions de ferm (Ordre FOM 3460/2003)
 Norma 6.3-IC. Rehabilitació de ferms (Ordre FOM 3459/2003)
 Guia pel replanteig de les obres de conservació de ferms
 Recepció d’obres de carreteres que incloguin ferms i paviments (OC 20/2006)
 Norma UNE 41500 IN
 Norma UNE 41510

NORMATIVA SOROLL:
 Reial Decret 1367/2007 de 19 de octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003 de 17 de novembre, del
Soroll, en el referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.
 Reial Decret 1513/2005 de 16 de desembre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003 de 17 de novembre, del
Soroll, en el referent a la avaluació i gestió del soroll ambiental (consolidat)
NORMATIVA MEDI AMBIENT:
 Modificació del text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 1/2008, de 11 de gener.
 Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de Responsabilitat
Mediambiental.
 Text refós de la Llei d’Avaluació d’ Impacte Ambiental de projectes.
 Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
 Qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.
 Reglament pel desenvolupament i execució de la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de prevenció i control
integrats de la contaminació.
 Prevenció i control integrats de la contaminació.
 Reial Decret Legislatiu 1/2008 de 11 de gener, pel que se aprova el text refós de la Llei d’ Avaluació
d’Impacte Ambiental de projectes.

Autor del Projecte

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
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MEMÒRIA I AAN
NN
NEEXXEESS

CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

A07 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE
1 ESPECIFICACIONS PARTICULARS:
• Està previst la rehabilitació dels col ·lectors T162B i T111A, s'inclou la col·locació de cubeta de gres i la restauració
de la banqueta en tot l'ambit del projecte.
2 ESPECIFICACIONS GENERALS:
• Les tapes i reixes de clavegueram hauran de complir els criteris i condicio'ns establerts a la vigent "lnstrucció
relativa als Elements Urbans de la ciutat de Barcelona". El projecte haura de contemplar la substitució deis
elements existerits que es trobin dins de l'ambit de l'o~ra i que no compleixin aquest criteri.
• Les tapes seran circulars de cota de pas de 70 cm en pous de registre quadrats de dimensions 70x70 cm.
Aquestes tapes hauran d'acreditar el compliment de la norma UNE EN 124 i estar marcades amb el segell d'una
empresa certificadora acreditada perla ENAC o equivalent europeu.
• Els elements de clavegueram hauran de complir els criteri s i condicions establerts a la Guia de criteris tecnics
generals de la xarxa de clavegueram de Barcelona. Aquesta guia es pot consultar al següent link de la web de
I'Ajuntament de Barcelona:El Projecte compleix amb els requeriments establerts al Nou Plec prescripcions
tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds de juliol de 2020.
3 INFORME IP BACSA:
Segons Informe IP_BCASA N/Ref. P21.0063 – S/Ref. ACT21-00002, emès per BCASA, es demana que s’inclogui en el
Projecte Executiu, la rehabilitació dels col·lectors T162B i T111A, que passen per sota lel passeig central de la
Rambla de Fabra i Puig, àmbit de les obres.
S’informe que s'haura d'incloure la col·locació de cubeta de gres i la restauració de la banqueta en tot l'ambit del
projecte.
S'haura de preveure també la reparació d'alguns desperfectes en els entroncaments d'embornals i claveguerons.
A continuació es descriuen les obres contemplades en el pressupost adjunt a aquest annex:
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol

Pàg.:
01
01

AMIDAMENTS

1

REPARACIÓ XARXA CLAVEGUERAM RAMBLA FABRA I PUIG XARXA DE CLAVEGUERAM

TOTAL AMIDAMENT
6

F218BA01
Num.

1

F21DBA01

Num.

m3

Text

Demolició amb martells destrossadors, tragí, extracció, càrrega a mà i transport de soleres de formigó de
clavegueres superiors al tipus T-111 fins al T-200, amidats sobre perfil, inclou aplec, acopi en contenidors i/o
big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.
Tipus

1

T

2

Base cubeta existent
4 Subtotal

[C]

Base (m)
0,900

[D]

[E]

[F]

F24BAC10

Num.

m2

Text

Alçada (m) Longitud col,le
0,350
415,000

1
2

T
Base cubeta existent

[D]

[E]

Subtotal

[F]

F227BA01
Num.

Text

1
2

T
Base cubeta existent

[C]

[D]

[E]

Subtotal

[F]

Base (m) Longitud col,le
0,900
415,000

F9BAC030

S

Num.

m

Text

1
2

T
Base cubeta existent

[C]

[D]

[E]

Subtotal

[F]

F24RBA17

Longitud col,le
415,000

Num.

Text

1

T

2

Base cubeta existent
4 Subtotal

Subtotal

7

F811BAC0
Num.

TOTAL Fórmula

S

[C]

Base (m)
0,900

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
1.093,421 SUMSUBTOT

S

m2

Text

2

1.093,421

Saneig i esquerdejat amb morter M-10 de ciment portland, de testers per a clavegueres superiors al tipus T-111
fins T-200.
Tipus

T
Parets i Bòveda existent

[C]

[D]

[E]

Longitud Paret Longitud col,le
3,513
415,000

Percentatge (
0,750

[F]

[D]

[E]

4

Longitud Bòveda = 1,413 mts.
Alçada Paret = 1,05 mts.
6 Alçada Paret = 1,05 mts.
5

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
1.093,421 SUMSUBTOT

7
8

Subtotal

S

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
8

F811BAC1
Num.

m2

Text

2

1.093,421

Saneig i arrebossat amb morter M-10 de ciment portland, de testers per a clavegueres superiors al tipus T-111
fins T-200.
Tipus

1

T
Parets i Bòveda existent

[C]

[D]

[E]

Longitud Paret Longitud col,le
3,513
415,000

Percentatge (
0,750

[F]

Alçada (m) Longitud col,le Coeficient Esp
0,350
415,000
1,200

TOTAL Fórmula

1.093,421 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

3
4

Longitud Bòveda = 1,413 mts.
Alçada Paret = 1,05 mts.
6 Alçada Paret = 1,05 mts.
5

TOTAL Fórmula

8

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
1.093,421 SUMSUBTOT

Subtotal

S
TOTAL AMIDAMENT

9

415,000

[F]

TOTAL Fórmula

1.093,421 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

3

F3CBAC10

Transport de terres o runa amb contenidor de 5 m³, fins abocador de terres o runes autoritzat, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.
Tipus

TOTAL Fórmula

1.093,421 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

415,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
415,000 SUMSUBTOT

S

m3

Percentatge (
0,750

7

TOTAL AMIDAMENT
5

8

373,500

3
4

Longitud Paret Longitud col,le
3,513
415,000

[F]

7

Regularització de pendent i formació de tocs per a encofrat de cubetes fins a 0,40 m de diàmetre, amb morter de
ciment portland.
Tipus

[E]

Longitud Bòveda = 1,413 mts.
Alçada Paret = 1,05 mts.
6 Alçada Paret = 1,05 mts.

373,500 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
373,500 SUMSUBTOT
TOTAL AMIDAMENT

4

[D]

4

373,500

3
4

TOTAL Fórmula

Refinament de superfícies excavades en rasa, pou i mina en obres de clavegueram, fins a 1 m d'amplària.
Tipus

T
Parets i Bòveda existent

[C]

3

373,500 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
373,500 SUMSUBTOT

S

m2

Tipus

1

Base (m) Longitud col,le
0,900
415,000

TOTAL AMIDAMENT
3

156,870

Repicat de morters de parets d'hastials fins a arribar al ferm i neteja de la superfície de la zona, trasllat amb
mitjans manuals i apilament a contenidor a l'obra. Per una dimensió de fins a 5 m²/ml de clavegueram

130,725

3
4

2

Neteja de fons de superfícies demolides per mitjans manuals, per a la formació de subbase de formigonats de
soleres, en l'interior de clavegueres visitables, superiors al tipus T-111 fins al T-200, inclou retirada de residus,
aplec o transport a l'abocador i cànon d'abocament.
[C]

Text

1

130,725 C#*D#*E#*F#
130,725 SUMSUBTOT

S

Tipus

m2

2

5

TOTAL AMIDAMENT
2

Pàg.:

Num.

TOTAL Fórmula

Text

1

m3

Subministrament i col·locació de bombeig de formigó HM-20/F/20/I de consistència fluida, grandària màxima de
l'àrid 20 mm, amb >=200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb
exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus
T-111 fins al T-200.
Tipus

T

2

Base nova cubeta
4 Subtotal

156,870 C#*D#*E#*F#
156,870 SUMSUBTOT
EUR

1.093,421

S

[C]

Base (m)
0,900

[D]

[E]

Alçada (m) Longitud col,le
0,350
415,000

[F]

TOTAL Fórmula

130,725 C#*D#*E#*F#
130,725 SUMSUBTOT

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
10

FD5BA110
Num.

u

Text

AMIDAMENTS

3

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

2
4

T
Connexions existents al col.lector
Subtotal

Unitats
10,000

Text

1

TOTAL Fórmula

2
1

Tipus

T
Base nova cubeta

[C]

[D]

[E]

Longitud col,le
415,000

10,000 C#*D#*E#*F#
10,000 SUMSUBTOT

4

Subtotal

S
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
11

F9BAC010
Num.

m2

Text

2

T
Base nova cubeta
Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

Base (m) Longitud col,le
0,900
415,000

FD8CBA01

S

Num.

m

Text

2

373,500

Revestiment de cubeta de claveguera amb peces de gres vitrificat de secció semicircular de diàmetre 300 mm,
fins i tot col·locació i encolat de juntes, inclou tota mena de peces especials, colzes, accessoris i petit material,
provat i en funcionament.
Tipus

1

T
Base nova cubeta

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud col,le
415,000

Subtotal

S
TOTAL AMIDAMENT

13

K878BA01
Num.

m

Text

2

415,000

Neteja de solera, mitjançant aigua a pressió en clavegueres superiors al tipus T- 111 fins al T-200, inclou
subministrament d'aigua, així com subministrament, utilització i retirada de tot tipus de material auxiliar.
Tipus

1

T
Base nova cubeta

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud col,le
415,000

Subtotal

S
TOTAL AMIDAMENT

14

FD7QBA10

Num.

u

Text

T

2

Connexions existents al col.lector
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

Unitats
10,000

DD7BA101

m

[F]

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
10,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

15

415,000

Connexió i condicionament entre solera de col·lector existent i el tram de nova construcció, inclou
subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la
reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició d'objectes i paviments afectats.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

415,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
415,000 SUMSUBTOT

3
4

TOTAL Fórmula

415,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
415,000 SUMSUBTOT

3
4

TOTAL Fórmula

373,500 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
373,500 SUMSUBTOT
TOTAL AMIDAMENT

12

415,000

10,000

3
4

TOTAL Fórmula

Acabat manual de formigó, en soleres de clavegueres superiors al tipus T-111 fins al T-200.
Tipus

1

[F]

415,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
415,000 SUMSUBTOT

3

S

4

de dics de contenció provisional, un a cada extrem del col·lector a rehabilitar. Inclou la il·luminació del
clavegueram a 24 V.

130,725

Execució de tapat i/o condicionament de l'entorn de forat d'embornals i claveguerons existents i antics amb
material de paleteria, maons, totxos i morters, etc. Treballs executats amb el clavegueram en servei.
Tipus

Pàg.:

10,000

Desviament de sanejament mitjançant la col-locació de canonada de pvc d'evacuació, de diàmetre a determinar,
tot el llarg del col-lector a rehabilitar, inclòs l'ancoratge necessari amb les pendents necessàries i la construcció
EUR

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 02/08/21

Pàg.:
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1

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI
1 DD7BA101

2 F218BA01

3 F21DBA01

DESCRIPCIÓ

m

Desviament
de
sanejament
mitjançant la col-locació de
canonada de pvc d'evacuació, de
diàmetre a determinar, tot el
llarg
del
col-lector
a
rehabilitar, inclòs l'ancoratge
necessari
amb
les
pendents
necessàries i la construcció de
dics de contenció provisional,
un a cada extrem del col·lector
a
rehabilitar.
Inclou
la
il·luminació del clavegueram a
24 V.

24,83

Repicat de morters de parets
d'hastials fins a arribar al
ferm i neteja de la superfície
de
la
zona,
trasllat
amb
mitjans manuals i apilament a
contenidor a l'obra. Per una
dimensió de fins a 5 m²/ml de
clavegueram

29,08

Demolició
amb
martells
destrossadors,
tragí,
extracció,
càrrega
a
mà
i
transport de soleres de formigó
de clavegueres superiors al
tipus T-111 fins al T-200,
amidats sobre perfil, inclou
aplec, acopi en contenidors i/o
big-bags, i posterior càrrega i
transport a l'abocador i cànon
d'abocament.

352,72

m3

PREU

AMIDAMENT
415,000

1.093,421

130,725

IMPORT
10.304,45

3,29

12,32

373,500

4.601,52

1,47

5 F24BAC10

m2

Neteja de fons de superfícies
demolides per mitjans manuals,
per a la formació de subbase de
formigonats
de
soleres,
en
l'interior
de
clavegueres
visitables, superiors al tipus
T-111 fins al T-200, inclou
retirada de residus, aplec o
transport a l'abocador i cànon
d'abocament.

19,67

373,500

7.346,75

2,35

Transport de terres o runa amb
contenidor
de
5
m³,
fins
abocador de terres o runes
autoritzat,
inclòs
cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador.

52,50

Subministrament i col·locació
de
bombeig
de
formigó
HM-20/F/20/I
de
consistència
fluida, grandària màxima de
l'àrid 20 mm, amb >=200 kg/m3
de ciment, apte per a classe
d'exposició I i pintura epòxica
dels paraments amb exposició a
l'ambient agressiu, en obres de
clavegueram,
en
mina
i
clavegueres,
en
seccions
superiors al tipus T-111 fins
al T-200.

210,96

m3

156,870

130,725

DESCRIPCIÓ

8 F811BAC0

m2

Saneig i esquerdejat amb morter
M-10 de ciment portland, de
testers
per
a
clavegueres
superiors al tipus T-111 fins
T-200.

39,94

1.093,421

43.671,23 13,95

9 F811BAC1

m2

Saneig i
M-10 de
testers
superiors
T-200.

arrebossat amb morter
ciment portland, de
per
a
clavegueres
al tipus T-111 fins

42,40

1.093,421

46.361,05 14,81

10 F9BAC010

m2

Acabat manual de formigó, en
soleres
de
clavegueres
superiors al tipus T-111 fins
al T-200.

22,39

373,500

8.362,67

2,67

11 F9BAC030

m

Regularització de pendent i
formació de tocs per a encofrat
de cubetes fins a 0,40 m de
diàmetre, amb morter de ciment
portland.

16,23

415,000

6.735,45

2,15

12 FD5BA110

u

Execució
de
tapat
i/o
condicionament de l'entorn de
forat
d'embornals
i
claveguerons existents i antics
amb
material
de
paleteria,
maons, totxos i morters, etc.
Treballs
executats
amb
el
clavegueram en servei.

146,38

10,000

1.463,80

0,47

13 FD7QBA10

u

Connexió i condicionament entre
solera de col·lector
existent
i el tram de nova construcció,
inclou
subministrament
i
col·locació
de
tots
els
elements
necessaris
(accessoris,
juntes,
tubs,
materials per a la reparació de
murs,
paviments,
etc.
)
i
reposició
d'objectes
i
paviments afectats.

221,29

10,000

2.212,90

0,71

14 FD8CBA01

m

Revestiment
de
cubeta
de
claveguera amb peces de gres
vitrificat
de
secció
semicircular de diàmetre 300
mm, fins i tot col·locació i
encolat de juntes, inclou tota
mena
de
peces
especials,
colzes,
accessoris
i
petit
material,
provat
i
en
funcionament.

152,48

415,000

15 K878BA01

m

Neteja de solera, mitjançant
aigua a pressió en clavegueres
superiors al tipus T- 111 fins
al
T-200,
inclou
subministrament d'aigua, així
com
subministrament,
utilització i retirada de tot
tipus de material auxiliar.

11,85

415,000

46.109,32 14,73

Refinament
de
superfícies
excavades en rasa, pou i mina
en obres de clavegueram, fins a
1 m d'amplària.

7 F3CBAC10

2

UA

31.796,68 10,16

m2

m3

NUM. CODI

%

4 F227BA01

6 F24RBA17

Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

UA

m2

Data: 02/08/21

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

8.235,68

27.577,75

2,63

8,81

PREU

TOTAL:

EUR

AMIDAMENT

IMPORT

%

63.279,20 20,22

4.917,75

1,57

312.976,19 100,00

EUR
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Adaptació projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig,
entre els carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

A0121000

H

OFICIAL 1A

25,99000

€

A0140000

H

MANOBRE

21,70000

€

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

22,44000

€

137

C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS

C150S010

h

Grua lleugera de 5 cv

C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

15,71000

€

0,91000

€

155,18000

€

22,61000

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

3

MATERIALS

Pàg.:

4

PARTIDES D'OBRA

B0111000

M3

AIGUA

1,54000

€

B05A2203

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color

0,82000

€

B060760B

m3

Formigó HA-25/B/12 mm, de consistència tova i grandària màxima del granulat 12 mm

68,27000

€

B064300A

m3

Formigó HM-20/F/20/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,64000

€

B07101T1

t

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (T) segons norma
UNE-EN 998-2 , amb additiu retenidor d'aigua

37,94000

€

B0710250

T

MORTERO PARA ALBAÑILERÍA, CLASE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓN (G)
SEGÚN NORMA UNE-EN 998-2

32,12000

€

B0711024

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004

0,80000

€

B2RAU005

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107segons la llista europea de residus
(ORDEN MAM/304/2002)

13,53000

€

BD7DR20

m

Suministre i col·locació de canonada de PVC d'evacuació, de diàmetre a determinar

12,77000

€

BD7QU001

m

Cubeta de gres vitrificat per a canals de col·lectors, de secció semicilíndrica de 300 mm de
diàmetre exterior

28,10000

€

BDW1100

u

Elements auxiliars per a connexió entre solera de col·lectors

35,00000

€

D071F821

m3

Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt CEM III i sorra, amb additiu inclusor d'aire i
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.

105,91000

€

P-1

DD7BA101

m

Desviament de sanejament mitjançant la col-locació
de canonada de pvc d'evacuació, de diàmetre a
determinar, tot el llarg del col-lector a rehabilitar,
inclòs l'ancoratge necessari amb les pendents
necessàries i la construcció de dics de contenció
provisional, un a cada extrem del col·lector a
rehabilitar. Inclou la il·luminació del clavegueram a 24
V.

Rend.: 2,814

Unitats

24,83

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

0,300 /R x

22,44000 =

2,39232

A0121000

H

OFICIAL 1A

0,300 /R x

25,99000 =

2,77079

Subtotal:

5,16311

5,16311

Materials
BD7DR20

m

Suministre i col·locació de canonada de PVC
d'evacuació, de diàmetre a determinar

1,000

x

12,77000 =

12,77000

FHC1D240

m

Suministrament i col·locació d'enllumenat

1,000

x

5,60000 =

5,60000

Subtotal:

5,60000

5,60000

Altres
%AUX001

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

0,500 % s

23,53400 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,11767
5,71767

5,71767
23,65078
1,18254

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-2

F218BA01

m2

Repicat de morters de parets d'hastials fins a arribar
al ferm i neteja de la superfície de la zona, trasllat
amb mitjans manuals i apilament a contenidor a
l'obra. Per una dimensió de fins a 5 m²/ml de
clavegueram

24,83332

Rend.: 1,000

Unitats

29,08

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

1,270 /R x

MANOBRE

21,70000 =

Subtotal:

27,55900
27,55900

27,55900

Altres
%AUX001

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

0,500 % s

27,56000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
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0,13780
0,13780

5,00 %

0,13780
27,69680
1,38484
29,08164
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

5

PARTIDES D'OBRA

P-3

F21DBA01

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

m3

Demolició amb martells destrossadors, tragí,
extracció, càrrega a mà i transport de soleres de
formigó de clavegueres superiors al tipus T-111 fins al
T-200, amidats sobre perfil, inclou aplec, acopi en
contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport
a l'abocador i cànon d'abocament.

Rend.: 1,014

352,72

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,72972
0,58649

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-5
Unitats

Preu

Parcial

F24BAC10

m2

Import

Ma d'obra
A0121000

H

OFICIAL 1A

4,000 /R x

25,99000 =

102,52465

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

5,000 /R x

22,44000 =

110,65089

Subtotal:

213,17554

Neteja de fons de superfícies demolides per mitjans
manuals, per a la formació de subbase de
formigonats de soleres, en l'interior de clavegueres
visitables, superiors al tipus T-111 fins al T-200,
inclou retirada de residus, aplec o transport a
l'abocador i cànon d'abocament.

213,17554

12,31621

Rend.: 1,096

Unitats

Maquinària

19,67

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x

22,61000 =

22,29783

C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

5,000 /R x

15,71000 =

77,46548

C150S010

h

Grua lleugera de 5 cv

5,000 /R x

0,91000 =

4,48718

A0140000

H

0,600 /R x

MANOBRE

21,70000 =

Subtotal:

Subtotal:

11,87956

104,25049

C1RA2500

m3

104,25049

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

0,200 /R x

22,61000 =

Subtotal:
B2RAU005

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107segons la llista europea de residus (ORDEN
MAM/304/2002)

x

1,000

13,53000 =

13,53000

B2RAU005

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500 % s

13,53000

330,95600 =

Subtotal:

m3

13,53000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107segons la llista europea de residus (ORDEN
MAM/304/2002)

x

0,200

13,53000 =

4,96434
4,96434

%AUX001

4,96434

%

335,92037
16,79602

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,12591

2,70600

2,70600

2,70600

Altres
DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

0,100 % s

18,71000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,12591
4,12591

Subtotal:
%

11,87956

Materials

Altres
%AUX001

11,87956

Maquinària

Materials

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

352,71639

0,01871
0,01871

0,01871
18,73018
0,93651

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

6

F227BA01

m2

Refinament de superfícies excavades en rasa, pou i
mina en obres de clavegueram, fins a 1 m d'amplària.

Rend.: 1,000

12,32

€
P-6

Unitats

Preu

Parcial

F24RBA17

m3

Import

Transport de terres o runa amb contenidor de 5 m³,
fins abocador de terres o runes autoritzat, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

Ma d'obra
A0140000

H

MANOBRE

0,540 /R x

21,70000 =

Subtotal:
%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

0,100 % s
Subtotal:

11,72000 =

11,71800

C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

Preu

1,000 /R x

0,01172
0,01172

52,50

Parcial

€

Import

Maquinària

Altres
%AUX001

Rend.: 0,620

Unitats

11,71800
11,71800

19,66669

22,61000 =

Subtotal:

36,46774
36,46774

Materials

0,01172

B2RAU005

139

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107segons la llista europea de residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000

x

13,53000 =

13,53000

36,46774
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

7

PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

8

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

13,53000

13,53000

Subtotal:

0,26558

0,26558

Altres
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

49,99774
2,49989

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7

F3CBAC10

m3

Subministrament i col·locació de bombeig de formigó
HM-20/F/20/I de consistència fluida, grandària
màxima de l'àrid 20 mm, amb >=200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura
epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient
agressiu, en obres de clavegueram, en mina i
clavegueres, en seccions superiors al tipus T-111 fins
al T-200.

%AUX001

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

0,200 % s
Subtotal:

52,49763

Rend.: 1,031

210,96

37,96500 =

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

0,07593

0,07593
38,04111
1,90206

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-9

Unitats

Preu

Parcial

F811BAC1

m2

Saneig i arrebossat amb morter M-10 de ciment
portland, de testers per a clavegueres superiors al
tipus T-111 fins T-200.

39,94317

Rend.: 0,953

42,40

Unitats

Import

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
A0121000
A0150000

H
H

1,000 /R x

OFICIAL 1A

25,99000 =

1,000 /R x

MANOBRE ESPECIALISTA

22,44000 =

Subtotal:

25,20854

A0140000

H

MANOBRE

0,800 /R x

21,70000 =

18,21616

21,76528

A0121000

H

OFICIAL 1A

0,800 /R x

25,99000 =

21,81742

46,97382

Subtotal:

46,97382

40,03358

40,03358

Materials

Maquinària
C1701100

h

0,600 /R x

Camió amb bomba de formigonar

155,18000 =

Subtotal:

B07101T1

90,30844
90,30844

t

90,30844

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (T) segons norma UNE-EN
998-2 , amb additiu retenidor d'aigua

x

0,007

Materials

37,94000 =

Subtotal:
B064300A

m3

Formigó HM-20/F/20/I de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

x

1,000

61,64000 =

61,64000

61,64000

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,000 % s

198,92200 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

40,30000 =

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,98922

1,98922

m2

Saneig i esquerdejat amb morter M-10 de ciment
portland, de testers per a clavegueres superiors al
tipus T-111 fins T-200.

P-10

F9BAC010

m2

210,95705

Rend.: 1,012

Unitats

39,94

Preu

Parcial

0,08060
0,08060

0,08060
40,37976
2,01899

5,00 %

Acabat manual de formigó, en soleres de clavegueres
superiors al tipus T-111 fins al T-200.

42,39875

Rend.: 1,004

22,39

Unitats
F811BAC0

0,26558

COST EXECUCIÓ MATERIAL

200,91148
10,04557

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,26558

Subtotal:

1,98922

5,00 %

0,200 % s

61,64000

Altres
%AUX001

0,26558

Altres
%AUX001

Subtotal:

P-8

0,07593

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

€

A0121000

H

OFICIAL 1A

0,140 /R x

25,99000 =

3,62410

A0140000

H

MANOBRE

0,100 /R x

21,70000 =

2,16135

Import

Subtotal:

Ma d'obra

5,78545

5,78545

Maquinària
A0140000

H

MANOBRE

0,800 /R x

21,70000 =

17,15415

A0121000

H

OFICIAL 1A

0,800 /R x

25,99000 =

20,54545

Subtotal:

37,69960

C1701100

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (T) segons norma UNE-EN
998-2 , amb additiu retenidor d'aigua

0,007

x

37,94000 =

0,100 /R x

155,18000 =

15,45618
15,45618

Materials
B060760B

t

Camió amb bomba de formigonar

Subtotal:
37,69960

Materials
B07101T1

h

0,26558

140

m3

Formigó HA-25/B/12 mm, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 12 mm

0,001

x

68,27000 =

0,06827

15,45618
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

9

PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

0,06827

0,06827

Subtotal:

Altres

32,12679

32,12679

Materials
%AUX001

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

0,080 % s

21,31250 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,01705

B0710250

0,01705

T

0,01705

5,00 %

MORTERO PARA ALBAÑILERÍA, CLASE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓN (G)
SEGÚN NORMA UNE-EN 998-2

x

0,040

32,12000 =

Subtotal:

21,32695
1,06635

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F9BAC030

m

Regularització de pendent i formació de tocs per a
encofrat de cubetes fins a 0,40 m de diàmetre, amb
morter de ciment portland.

%AUX001

22,39330

Rend.: 1,000

16,23

Unitats

Preu

Parcial

1,28480

1,28480

1,28480

Altres
%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,000 % s

138,03200 =

Subtotal:
P-11

10

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,38032
1,38032

139,41257
6,97063

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

1,38032

146,38320

Ma d'obra
A0140000

H

MANOBRE

0,240 /R x

21,70000 =

5,20800

A0121000

H

OFICIAL 1A

0,230 /R x

25,99000 =

5,97770

Subtotal:

P-13

11,18570

FD7QBA10

u

Connexió i condicionament entre solera de col·lector
existent i el tram de nova construcció, inclou
subministrament i col·locació de tots els elements
necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la
reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició
d'objectes i paviments afectats.

11,18570

Materials
D071F821

m3

Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt
CEM III i sorra, amb additiu inclusor d'aire i 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra.

x

0,040

105,91000 =

4,23640

Rend.: 1,003

Unitats

Preu

4,23640

A0121000

H

OFICIAL 1A

2,000 /R x

25,99000 =

51,82453

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

4,000 /R x

22,44000 =

89,49153

Subtotal:
%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

0,200 % s

15,42000 =

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,03084
0,03084

Execució de tapat i/o condicionament de l'entorn de
forat d'embornals i claveguerons existents i antics
amb material de paleteria, maons, totxos i morters,
etc. Treballs executats amb el clavegueram en servei.

5,00 %

BDW1100

15,71000 =

u

Elements auxiliars per a connexió entre solera de
col·lectors

x

1,000

35,00000 =

Parcial

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500 % s

A0140000

H

MANOBRE

2,200 /R x

21,70000 =

48,81391

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A0121000

H

OFICIAL 1A

2,100 /R x

25,99000 =

55,80675

COST EXECUCIÓ MATERIAL

104,62066

104,62066

Maquinària
C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

2,000 /R x

15,71000 =

35,00000
35,00000

35,00000

207,64200 =

3,11463
3,11463

3,11463

Import

Ma d'obra

Subtotal:

31,32602

Altres

Subtotal:
Preu

31,32602
31,32602

Subtotal:

€

%AUX001

Unitats

141,31606

Materials

16,22559

146,38

2,000 /R x

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

Subtotal:

15,45294
0,77265

Rend.: 0,978

H

0,03084

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

141,31606

Maquinària
C1101200

Subtotal:

FD5BA110

Import

4,23640

Altres
%AUX001

Parcial

€

Ma d'obra

Subtotal:

P-12

221,29

32,12679

141

5,00 %

210,75671
10,53784
221,29455
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

11

PARTIDES D'OBRA

P-14

FD8CBA01

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

m

Revestiment de cubeta de claveguera amb peces de
gres vitrificat de secció semicircular de diàmetre 300
mm, fins i tot col·locació i encolat de juntes, inclou
tota mena de peces especials, colzes, accessoris i
petit material, provat i en funcionament.

Rend.: 0,981

152,48

Subtotal:

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0121000

H

OFICIAL 1A

3,000 /R x

25,99000 =

79,48012

A0140000

H

MANOBRE

1,500 /R x

21,70000 =

33,18043

Subtotal:

112,66055

112,66055

Materials
BD7QU001 m

Cubeta de gres vitrificat per a canals de col·lectors,
de secció semicilíndrica de 300 mm de diàmetre
exterior

1,020

x

28,10000 =

28,66200

B05A2203

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,700

x

0,82000 =

0,57400

B0711024

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

1,200

x

0,80000 =

0,96000

B064300A

m3

Formigó HM-20/F/20/I de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,015

x

61,64000 =

0,92460

Subtotal:

31,12060

31,12060

Altres
%AUX001

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,000 % s

143,78100 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,43781
1,43781

K878BA01

m

Neteja de solera, mitjançant aigua a pressió en
clavegueres superiors al tipus T- 111 fins al T-200,
inclou
subministrament
d'aigua,
així
com
subministrament, utilització i retirada de tot tipus de
material auxiliar.

152,47991

Rend.: 0,954

Unitats

1,43781
145,21896
7,26095

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-15

11,85

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

MANOBRE

0,200 /R x

21,70000 =

4,54927

A0121000

H

OFICIAL 1A

0,200 /R x

25,99000 =

5,44864

Subtotal:

9,99791

9,99791

Materials
B0111000

M3

AIGUA

0,070

x

1,54000 =

0,10780

CZ172000

h

Màquina raig d'aigua a pressió

0,220

x

5,30000 =

1,16600

Subtotal:

1,16600

1,16600

Altres
%AUX001

12

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

0,100 % s

11,27000 =

0,01127

142

1,17727

5,00 %

1,17727
11,28298
0,56415
11,84713
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

13

ALTRES

CZ172000

h

Màquina raig d'aigua a pressió

5,30000

€

FHC1D240

m

Suministrament i col·locació d'enllumenat

5,60000

€

143

Adaptació projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig,
entre els carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.

DOCUMENT 1 MEMÒRIA I ANNEXES

PPRREESSSSU
UPPO
OSSTT:: CCLLIIM
MAATTO
OLLO
OG
GIIAA,, H
HIID
DRRO
OLLO
OG
GIIAA II D
DRREEN
NAATTG
GEE
QUADRE DE PREUS Nº01

144

REPARACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM AL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-1

DD7BA101

m

Desviament de sanejament mitjançant la col-locació de canonada de pvc d'evacuació, de
diàmetre a determinar, tot el llarg del col-lector a rehabilitar, inclòs l'ancoratge necessari amb
les pendents necessàries i la construcció de dics de contenció provisional, un a cada extrem
del col·lector a rehabilitar. Inclou la il·luminació del clavegueram a 24 V.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

24,83

1

€

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
P-2

F218BA01

m2

Repicat de morters de parets d'hastials fins a arribar al ferm i neteja de la superfície de la
zona, trasllat amb mitjans manuals i apilament a contenidor a l'obra. Per una dimensió de fins
a 5 m²/ml de clavegueram
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

29,08

F21DBA01

m3

Demolició amb martells destrossadors, tragí, extracció, càrrega a mà i transport de soleres de
formigó de clavegueres superiors al tipus T-111 fins al T-200, amidats sobre perfil, inclou
aplec, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon
d'abocament.
(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

352,72

€

P-4

F227BA01

m2

Refinament de superfícies excavades en rasa, pou i mina en obres de clavegueram, fins a 1
m d'amplària.
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

12,32

€

FD7QBA10

u

Connexió i condicionament entre solera de col·lector existent i el tram de nova construcció,
inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs,
materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició d'objectes i paviments
afectats.
(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

221,29

€

P-14

FD8CBA01

m

Revestiment de cubeta de claveguera amb peces de gres vitrificat de secció semicircular de
diàmetre 300 mm, fins i tot col·locació i encolat de juntes, inclou tota mena de peces
especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.
(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

152,48

€

P-15

K878BA01

m

Neteja de solera, mitjançant aigua a pressió en clavegueres superiors al tipus T- 111 fins al
T-200, inclou subministrament d'aigua, així com subministrament, utilització i retirada de tot
tipus de material auxiliar.
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

11,85

€

Barcelona, Setembre de 2.021
Autor del Projecte
L´Enginyer Tècnic

P-5

F24BAC10

m2

Neteja de fons de superfícies demolides per mitjans manuals, per a la formació de subbase
de formigonats de soleres, en l'interior de clavegueres visitables, superiors al tipus T-111 fins
al T-200, inclou retirada de residus, aplec o transport a l'abocador i cànon d'abocament.
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

19,67

€

P-6

F24RBA17

m3

Transport de terres o runa amb contenidor de 5 m³, fins abocador de terres o runes autoritzat,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

52,50

€

P-7

F3CBAC10

m3

Subministrament i col·locació de bombeig de formigó HM-20/F/20/I de consistència fluida,
grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb >=200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres
de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-111 fins al T-200.
(DOS-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

210,96

€

P-8

F811BAC0

m2

Saneig i esquerdejat amb morter M-10 de ciment portland, de testers per a clavegueres
superiors al tipus T-111 fins T-200.
(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

39,94

€

P-9

F811BAC1

m2

Saneig i arrebossat amb morter M-10 de ciment portland, de testers per a clavegueres
superiors al tipus T-111 fins T-200.
(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

42,40

€

P-10

F9BAC010

m2

Acabat manual de formigó, en soleres de clavegueres superiors al tipus T-111 fins al T-200.
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

22,39

€

P-11

F9BAC030

m

Regularització de pendent i formació de tocs per a encofrat de cubetes fins a 0,40 m de
diàmetre, amb morter de ciment portland.
(SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

16,23

€

P-12

FD5BA110

u

Execució de tapat i/o condicionament de l'entorn de forat d'embornals i claveguerons
existents i antics amb material de paleteria, maons, totxos i morters, etc. Treballs executats
amb el clavegueram en servei.
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

146,38

€

Ivan Moraz i Balust
PROENUR, Projectes d´Enginyería i Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.
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2

P-13

€

P-3

Pàg.:

Adaptació projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig,
entre els carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

DD7BA101

BD7DR20

P-2

P-3

F218BA01

F21DBA01

B2RAU005

P-4

P-5

F227BA01

F24BAC10

B2RAU005

P-6

F24RBA17
B2RAU005

P-7

F3CBAC10

B064300A

P-8

P-9

P-10

m

m

m2

m3

m3

m2

m2

m3

m3
m3

m3

m3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.:

24,83

Suministre i col·locació de canonada de PVC d'evacuació, de diàmetre a determinar
Altres conceptes

12,77000
12,06000

€
€

Repicat de morters de parets d'hastials fins a arribar al ferm i neteja de la superfície de la
zona, trasllat amb mitjans manuals i apilament a contenidor a l'obra. Per una dimensió de fins
a 5 m²/ml de clavegueram
Altres conceptes

29,08

€

P-12

29,08000

€

Demolició amb martells destrossadors, tragí, extracció, càrrega a mà i transport de soleres de
formigó de clavegueres superiors al tipus T-111 fins al T-200, amidats sobre perfil, inclou
aplec, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon
d'abocament.

352,72

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 0,
Altres conceptes

13,53000
339,19000

€
€

Refinament de superfícies excavades en rasa, pou i mina en obres de clavegueram, fins a 1
m d'amplària.
Altres conceptes

12,32

€

12,32000

€

Neteja de fons de superfícies demolides per mitjans manuals, per a la formació de subbase
de formigonats de soleres, en l'interior de clavegueres visitables, superiors al tipus T-111 fins
al T-200, inclou retirada de residus, aplec o transport a l'abocador i cànon d'abocament.

19,67

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 0,
Altres conceptes

2,70600
16,96400

€
€

Transport de terres o runa amb contenidor de 5 m³, fins abocador de terres o runes autoritzat,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

52,50

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 0,
Altres conceptes

13,53000
38,97000

€
€

Subministrament i col·locació de bombeig de formigó HM-20/F/20/I de consistència fluida,
grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb >=200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres
de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-111 fins al T-200.

210,96

€

Formigó HM-20/F/20/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, a
Altres conceptes

61,64000
149,32000

€
€

u

FD7QBA10

T

u

BDW1100

u

P-14

P-15

FD8CBA01

m

€

16,23000

€

Execució de tapat i/o condicionament de l'entorn de forat d'embornals i claveguerons
existents i antics amb material de paleteria, maons, totxos i morters, etc. Treballs executats
amb el clavegueram en servei.

146,38

€

MORTERO PARA ALBAÑILERÍA, CLASE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNA
Altres conceptes

1,28480
145,09520

€
€

Connexió i condicionament entre solera de col·lector existent i el tram de nova construcció,
inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs,
materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició d'objectes i paviments
afectats.

221,29

€

35,00000
186,29000

€
€

152,48

€

Elements auxiliars per a connexió entre solera de col·lectors

Revestiment de cubeta de claveguera amb peces de gres vitrificat de secció semicircular de
diàmetre 300 mm, fins i tot col·locació i encolat de juntes, inclou tota mena de peces
especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.

28,66200

€

Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004

0,96000

€

m3

Formigó HM-20/F/20/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, a

0,92460

€

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c
Altres conceptes

0,57400
121,35940

€
€

Neteja de solera, mitjançant aigua a pressió en clavegueres superiors al tipus T- 111 fins al
T-200, inclou subministrament d'aigua, així com subministrament, utilització i retirada de tot
tipus de material auxiliar.

11,85

€

0,10780
11,74220

€
€

BD7QU001

m

Cubeta de gres vitrificat per a canals de col·lectors, de secció semicilíndrica de 300 m

B0711024

kg

B064300A
B05A2203

K878BA01

B0111000

39,94

€

B07101T1

t

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (T) segon
Altres conceptes

0,26558
39,67442

€
€

F811BAC1

m2

Saneig i arrebossat amb morter M-10 de ciment portland, de testers per a clavegueres
superiors al tipus T-111 fins T-200.

42,40

€

B07101T1

t

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (T) segon
Altres conceptes

0,26558
42,13442

€
€

F9BAC010

m2

22,39

€

0,06827
22,32173

€
€

m

M3

AIGUA

Barcelona, Setembre de 2.021
Autor del Projecte
L´Enginyer Tècnic

Ivan Moraz i Balust
PROENUR, Projectes d´Enginyería i Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.
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2

16,23

Regularització de pendent i formació de tocs per a encofrat de cubetes fins a 0,40 m de
diàmetre, amb morter de ciment portland.
Altres conceptes

Altres conceptes

Saneig i esquerdejat amb morter M-10 de ciment portland, de testers per a clavegueres
superiors al tipus T-111 fins T-200.

Formigó HA-25/B/12 mm, de consistència tova i grandària màxima del granulat 12 mm
Altres conceptes

FD5BA110

m

Altres conceptes

m2

m3

F9BAC030

B0710250

P-13

F811BAC0

B060760B

P-11

€

Desviament de sanejament mitjançant la col-locació de canonada de pvc d'evacuació, de
diàmetre a determinar, tot el llarg del col-lector a rehabilitar, inclòs l'ancoratge necessari amb
les pendents necessàries i la construcció de dics de contenció provisional, un a cada extrem
del col·lector a rehabilitar. Inclou la il·luminació del clavegueram a 24 V.

Acabat manual de formigó, en soleres de clavegueres superiors al tipus T-111 fins al T-200.

Pàg.:

1

Adaptació projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig,
entre els carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

REPARACIÓ XARXA CLAVEGUERAM RAMBLA FABRA I PUIG -

Capítol

01

XARXA DE CLAVEGUERAM

PRESSUPOST

1

TOTAL

1 F21DBA01

m3

Demolició amb martells destrossadors, tragí, extracció, càrrega a mà i
transport de soleres de formigó de clavegueres superiors al tipus
T-111 fins al T-200, amidats sobre perfil, inclou aplec, acopi en
contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i
cànon d'abocament. (P - 3)

352,72

130,725

46.109,32

2 F24BAC10

m2

Neteja de fons de superfícies demolides per mitjans manuals, per a la
formació de subbase de formigonats de soleres, en l'interior de
clavegueres visitables, superiors al tipus T-111 fins al T-200, inclou
retirada de residus, aplec o transport a l'abocador i cànon
d'abocament. (P - 5)

19,67

373,500

7.346,75

3 F227BA01

m2

Refinament de superfícies excavades en rasa, pou i mina en obres de
clavegueram, fins a 1 m d'amplària. (P - 4)

12,32

373,500

4.601,52

4 F9BAC030

m

Regularització de pendent i formació de tocs per a encofrat de cubetes
fins a 0,40 m de diàmetre, amb morter de ciment portland. (P - 11)

16,23

415,000

6.735,45

5 F24RBA17

m3

Transport de terres o runa amb contenidor de 5 m³, fins abocador de
terres o runes autoritzat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. (P - 6)

52,50

156,870

8.235,68

6 F218BA01

m2

Repicat de morters de parets d'hastials fins a arribar al ferm i neteja de
la superfície de la zona, trasllat amb mitjans manuals i apilament a
contenidor a l'obra. Per una dimensió de fins a 5 m²/ml de
clavegueram (P - 2)

29,08

1.093,421

31.796,68

7 F811BAC0

m2

Saneig i esquerdejat amb morter M-10 de ciment portland, de testers
per a clavegueres superiors al tipus T-111 fins T-200. (P - 8)

39,94

1.093,421

43.671,23

8 F811BAC1

m2

Saneig i arrebossat amb morter M-10 de ciment portland, de testers
per a clavegueres superiors al tipus T-111 fins T-200. (P - 9)

42,40

1.093,421

46.361,05

9 F3CBAC10

m3

Subministrament i col·locació de bombeig de formigó HM-20/F/20/I de
consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb >=200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels
paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de
clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus
T-111 fins al T-200. (P - 7)

210,96

130,725

27.577,75

10 FD5BA110

u

Execució de tapat i/o condicionament de l'entorn de forat d'embornals i
claveguerons existents i antics amb material de paleteria, maons,
totxos i morters, etc. Treballs executats amb el clavegueram en servei.
(P - 12)

146,38

10,000

1.463,80

11 F9BAC010

m2

Acabat manual de formigó, en soleres de clavegueres superiors al
tipus T-111 fins al T-200. (P - 10)

22,39

373,500

8.362,67

12 FD8CBA01

m

Revestiment de cubeta de claveguera amb peces de gres vitrificat de
secció semicircular de diàmetre 300 mm, fins i tot col·locació i encolat
de juntes, inclou tota mena de peces especials, colzes, accessoris i
petit material, provat i en funcionament. (P - 14)

152,48

415,000

63.279,20

13 K878BA01

m

Neteja de solera, mitjançant aigua a pressió en clavegueres superiors
al tipus T- 111 fins al T-200, inclou subministrament d'aigua, així com
subministrament, utilització i retirada de tot tipus de material auxiliar.
(P - 15)

11,85

415,000

4.917,75

14 FD7QBA10

u

Connexió i condicionament entre solera de col·lector existent i el tram
de nova construcció, inclou subministrament i col·locació de tots els
elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la
reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició d'objectes i paviments
afectats. (P - 13)

221,29

10,000

2.212,90

15 DD7BA101

m

Desviament de sanejament mitjançant la col-locació de canonada de
pvc d'evacuació, de diàmetre a determinar, tot el llarg del col-lector a
rehabilitar, inclòs l'ancoratge necessari amb les pendents necessàries i
la construcció de dics de contenció provisional, un a cada extrem del
col·lector a rehabilitar. Inclou la il·luminació del clavegueram a 24 V.
(P - 1)

24,83

415,000

10.304,45

Capítol

Pàg.:

01.01

2

312.976,20

EUR

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01

XARXA DE CLAVEGUERAM

312.976,20

Obra

01

REPARACIÓ XARXA CLAVEGUERAM RAMBLA FABRA I PUIG

312.976,20

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
312.976,20
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

REPARACIÓ XARXA CLAVEGUERAM RAMBLA FABRA I PUIG -

312.976,20
312.976,20

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

312.976,20

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 312.976,20...........................................................

40.686,91

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 312.976,20..............................................................

18.778,57

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

21 % IVA SOBRE 372.441,68.............................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

372.441,68

78.212,75
450.654,43

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
quatre-cents cinquanta mil sis-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta-tres cèntims

Barcelona, Setembre de 2.021
Autor del Projecte
L´Enginyer Tècnic

Ivan Moraz i Balust
PROENUR, Projectes d´Enginyería i Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.
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MEMÒRIA I AAN
NN
NEEXXEESS

ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I
DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

A10 ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA

A10.3. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA:

A10.1. INTRODUCCIÓ:

L’obra s’organitzarà de manera que prevalguin les condicions de seguretat i salut dels vianants, treballadors i
vehicles. El conjunt de l’obra quedarà clarament delimitat i senyalitzat i només es permetrà l’accés al personal
d’obra.

El Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig, es troba en el cor del Districte de Sant Andreu, fent d’unió entre
l’àmbit sud del futur parc de la Sagrera i l’àmbit nord a l’Avinguda Meridiana i Passeig de Fabra i Puig, es un
boulevard de 26 metres d’amplada entre façanes, amb una Rambla Central d’aproximadament 9 metres
d’amplada, amb una disposició de caire peatonal.

Donat que el passeig central quedarà parcialment afectat, es senyalitzaran els passos i recorreguts alternatius per
evitar la confusió entre els vianants, fins a les voreres laterals de la Rambla de Fabra i Puig.
El trànsit de vehicles a la zona, no quedarà prohibit en l’àmbit on es desenvolupin les obres, ja que no afecta el
trànsit dels vials i calçades laterals.
L’espai destinat a casetes d’obra i càrrega i descàrrega de material quedaran definits als plànols inclosos al Pla de
Seguretat i Salut i es podran modificar sempre que siguin acceptats per la direcció facultativa i el coordinador de
seguretat i salut. En qualsevol cas, aquest espai quedarà dintre de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
Les operacions de càrrega i descàrrega, l’estacionament provisional dintre de l’obra i el moviment de maquinària o
vehicles pesats serà controlat i dirigit en tot moment pel personal responsable de l’obra seguint les indicacions del
Pla de Seguretat i Salut.

A10.2. ESTAT ACTUAL:

En el transcurs de les obres es protegirà l’arbrat existent que pugui quedar dins de la zona d’obra o afectat per la
mateixa així com la zona d’acopi de material. Així mateix qualsevol element de mobiliari urbà, semàfors o
enllumenat que no estigui previst treure o substituir s’haurà de retirar i emmagatzemar adequadament per la seva
reposició a la finalització de l’obra.

Actualment el paviment de pedra natural arènisca, esta molt maltmesa i deteriorada, es proposa com a actuació
prioritària en el desenvolupament del pla de manteniment, un nou paviment més dur, agradable, resistent i
sostenible. Alhora que millorar les condicions d'urbanització amb relació directa amb les activitats que
potencialment es pretenen promocionar, com serà la trobada, oci i passejada.

No es podran acumular residus a l’obra per un període de temps superior a tres dies. En cas que es produeixi
aquesta acumulació es disposaran espais adequats i degudament senyalitzats i delimitats. Tota la runa s’haurà de
dipositar en contenidors homologats disposats amb aquesta finalitat tot seguint els criteris de l’Estudi de Gestió de
Residus. Aquest residus es lliuraran a un gestor autoritzat.

Tanmateix, serveixi aquest Projecte, per descriure les infraestructures de nova implantació per fer arribar la xarxa
elèctrica a les diferents àmbit per a les terrasses del comerços, unificats tots en un sol costat del boulevard.
Quadre de Superfícies:

Es farà una neteja diària de l’obra amb la retirada de petit material, runa i terres de les zones de treball, i l’acopi de
material es farà en llocs controlats i delimitats. Es regarà la obra a diari, tants cops com sigui necessari, i
especialment després d’operacions de càrrega i descàrrega o de treballs que produeixin pols. Es tindrà una cura
especial amb l’emissió de partícules sòlides.

La superfície total del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig (Entre els carrers de Gran de Sant Andreu i
concepció Arenal) .............................................................................................................................. 3.876,950 m²,
amb el següent desglòs:



Per evitar l’emissió de soroll s’estableix un horari màxim de treball de 8:00 a 20:00 hores dels dies laborables. Fora
d’aquest horari només es permetran fer activitats que no produeixin soroll.

Superfície àrea de passeig: 1.476,878 m²
Superfície zones de terrasses: 1.620,000 m²

Es complirà el termini d’obra fixat al Programa d’execució de les obres. Finalitzades les obres es retiraran totes les
instal·lacions, elements i materials de la via pública i es reposarà qualsevol element de l’entorn que pugui haver
sofert desperfectes en el transcurs d’aquesta d’acord amb els servei responsable de l’Ajuntament.

La solució adoptada pretén dotar a l’espai resultant d’una imatge de conjunt principalment a través de dos fils
conductors primaris:


El paviment d’asfalt llis, amb una franja de 4,40 metres d’amplada, al costat esquerra, en sentit sud-nord,
per a la col.locació de les terrasses del locals d’oci.



El paviment d’asfalt amb posterior gravat de la superfície, amb una franja de 4,40 metres d’amplada, al
costat dret, en sentit sud-nord, per al trànsit de vianants.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de desenvolupar tots els aspectes que afecten a la seguretat de les persones i a
garantir l’accessibilitat als edificis i guals afectats per la intervenció
Es seguiran tots els criteris de seguretat inclosos a l’Estudi de Seguretat i Salut així com les prescripcions detallades
al Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i Incidència en l’Àmbit del Domini Públic. Sector Urbanisme.
Es garantirà durant l’execució de les obres l’accessibilitat als vehicles d’emergència.
Cal adaptar l’execució i programació de les obres als condicionants de mobilitat i d’altres obres existents en la zona
en el moment de programar els treballs i als efectes de realitzar-ne la coordinació adient.
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A10.3.1. Recorreguts de vehicles:

A10.5. FASES DE LES OBRES:

Tal i com s’ha avançat anteriorment, l’actuació es concentra a un àmbit públic, per aquest motiu a mode general no
existirà cap tipus d’afectació sobre la xarxa viària perimetral, fora de la lògica circulació de vehicles que accedeixen
o surten de l’obra.

En compliment del paràgraf “e” de l’article 107 del títol segon de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de “Contratos del
Sector Público”, s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres.
S’ha estimat com a període d’execució de les obres (3,25) TRES MESOS I 1 SETMANA, en tres sub-fases, en que s'ha
de compatibilitzar l'accessibilitat dels veïns, vianants i trànsit.

En l’àmbit d’actuació no s’han detectat guals de vehicles que puguin quedar afectats per l’obra.
A10.3.2. Accessos a obra:

FASE 1: Obres de canvi de paviment del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig (Entre els carrers de Concepció
Arenal i d’Irlanda), s’ha estimat com a període d’execució de les obres (1,25) UN MES I 1 SETMANA.

L’accés de personal a l’obra es planteja a través dels passos de vianants i pels extrems de l’obra del propi passeig
central de la Rambla de Fabra i Puig. L’accés a la zona d’obra haurà de quedar convenientment tancat durant tota
l’obra i únicament obrir-se en el moment d’accedir o sortir maquinària o material de l’obra, sempre amb supervisió
de personal d’obra.

FASE2: Obres de canvi de paviment del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig (Entre els carrers d’Irlanda i de
les Monges), s’ha estimat com a període d’execució de les obres (1,25) UN MES I 1 SETMANA.
FASE 3: Obres de canvi de paviment del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig (Entre els carrers de les
Monges i Gran de Sant Andreu), s’ha estimat com a període d’execució de les obres (1,25) UN MES I 1 SETMANA.

A10.3.3. Organització de l’obra:
A nivell d’acopis, i ja que la tipologia de materials a acopiar responen bàsicament a materials de col·locació
imminent o pròxima, l’espai per a l’acopi de materials estarà situat a la dintre de l’àmbit de les obres.

Es proposa la solapació de la última setmana de la Fase 1 amb la primera setmana de la Fase 2, així com també la
solapació de la última setmana de la Fase 2 amb la primera setmana de la Fase 3. D’aquesta manera s’aconsegueix
reduïr el termini de les obres en 3 setmanes, d’aquí s’en desprén que el total de l’obra serà de 13 setmanes.

Per motius de seguretat, aquest acopi es procurarà que es situï en un recinte delimitat i en cas de ser necessari
tancat.
Les casetes d’obra i instal·lacions provisionals, seguiran el mateix criteri de col·locació i organització que el del
material d’acopi, quedant aquestes situades sempre dintre del recinte tancat. Dintre del recinte d’obra no es podrà
aparcar vehicles dels operaris o tècnics implicats a l’obra.
A10.4. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES:
La senyalització i els elements de abalisament es fixaran de manera que quedi impedit el seu moviment o extracció.
La senyalització, el abalisament i totes les proteccions, desviacions en passos es conservaran en perfecte estat
durant el període d’obres i compliran en tot moment l’establert a l’Estudi de Seguretat i Salut.
Es col·locarà la senyalització d’obres indicant el pas exclusiu de serveis i la senyalització excepcional de prohibit
aparcar. Es situarà així mateix un cartell indicatiu de les obres que s’estan realitzant d’acord amb els Serveis
Municipals.
Les tanques de delimitació d’obra seran tanques de mòduls transparents de 200 cm d’alçària mínima, amb xarxa
metàl·lica rígida muntada sobre tubs metàl·lics, peus i forats de formigó prefabricat d’un model homologat per
l’Ajuntament. Podran portar un plafó de xapa metàl·lica fins a una alçada màxima d’un metre i quedaran fixades al
paviment amb barres d’acer corrugat i lligades entre elles. Les tanques metàl·liques només s’admetran per a
proteccions provisionals en operacions de càrrega i descàrrega, desviacions momentànies de trànsit o altres
operacions provisionals. Les portes per accés de vehicles i l’accés de personal de l’obra seran independents.
Totes les tanques disposaran de abalisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre tal i com
s’indica al Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i Incidència en l’Àmbit del Domini Públic. Sector
Urbanisme.

Durant les obres serà necessari adaptar passadissos transversals cap a les voreres laterals de la Rambla de Fabra i
Puig, aquest passadís, d’amplada mínima de 2,00 metres lliures quedarà separat de la zona d’obra mitjançant la
col·locació de tanques tipus metàl·liques d’obra sobre peus de formigó, amb col·locació de lones d’ocultació fins a
1,20m (allà on sigui necessari per la fase d’obra, enderrocs, pavimentacions, etc.) i amb la protecció del
coronament mitjançant tubular d’espuma o equivalent.

Acabada l’obra, en un període màxim de 48 hores, es retiraran tots el elements de senyalització, abalisament i
proteccions que siguin propis de l’obra i no hagin de formar part de l’obra acabada.
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Així mateix, caldrà afegir les lones corporatives que fixi el departament de comunicació de BIMSA:

Durant la totalitat de l’obra, es mantindran en funcionament tots els passos de vianants que actualment existeixen
en l’àmbit d’actuació, encara que es podran reubicar segons les necessitats de les fases d’obra, generant
passadissos a través de l’àmbit d’obra sempre que sigui necessari. Aquests passadissos tindran una amplada
mínima de 2,00 metres.
A10.6. ORGANITZACIÓ TERRASSES ESTABLIMENTS ANNEXES A L’OBRA
Abans de l’inici de les obres i per a cada fase d’obra corresponent, caldrà habilitar espai en calçada de serveis dels
laterals de la Rambla de Fabra i Puig, enfront de cada establiment, un espai adeqüat per a la col.locació de les
terrasses dels bars i restaurants, que es troben afectats per el correcte desenvolupament de les ores en ele passeig
central.
Es proposa una quantitat de taules, en sistema 3 en 1, es contempla la col.locació de taules durant l'execució de les
obres, amb una relació de 3 en 1, cada 3 taules fixes, es col.locarà 1 taula durant les obres, amb arrodoniment a
l'alça, per exemple:





4 taules = 2 taules a obres
6 taules = 2 taules a obres
8 taules = 3 taules a obres
12 taules = 4 taules a obres

Es preveu una afectació de:





Aparcament Motos = 46 motos
Aparcament Vehicles = 7 vehicles
Zona Càrrega/Descàrrega = 1 vehicle
Contenidors = 3 unitats

En aquest Annex, s’adjunta un plànol de detall de la col.locació i organització de les terrasses en fase d’obra, la
situació d’emplaçament i el número de taules i superfície a ocupar, tanmateix s’adjunta una taula explicativa, amb
el llistat de terrasses afectades, les terrasses Covid-19, i el total de terrasses a col.locar en calçada durant la fase
d’obra:
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PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
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A10.7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
En aquest Annex Nº10 Estdi de l’organització i desenvolupament de l’obra, podrem trobar un plànl de l’organització
de les terrasses en fases d’obra:


PLÀNOL ORGANITZACIÓ TERRASSES A10F01F04.

En l’Annex Nº18 Estudi de Seguretat i Salut d’aquest projecte, podem trobar el plànol d’implantació de les obres,
seguretat, senyalització, abalisament i defenses de les obres:


PLÀNOL DE SESGURETAT I SALUT A18F01F04.

En l’Annex Nº19 Plà d’Obres d’aquest Projecte, podem trobar el plànol de les fases d’obra:


Autor del Projecte

PLÀNOL DE FASES A19F01.

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
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ESTUDI I ORGANITZACIÓ TERRASSES DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PASSEIG CENTRAL DE LA
RAMBLA DE FABRA I PUIG (ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL)
BIM/SA, Barcelona d'Infraestructures Municipals,S.A.

Terrasses Rambla Fabra i Puig:
T.O
VET
VET
VET
VET
VET
VET
VET
VET
VET
VET
VET

EXPEDIENT
09-20-00207
09-20-00208
09-21-00363
09-20-00210
09-20-00097
09-20-00098
09-20-00211
09-20-00214
09-20-00215
09-20-00216
09-20-00217

T.C
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA

CARRER
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG

VET
VET
VET
VET
VET
VET
VET

09-20-00218
09-20-00219
09-20-00228
09-21-00017
09-20-00229
09-20-00230
09-21-00270

RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA

FABRA I PUIG
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG

VET
VET

09-20-00233 RBLA FABRA I PUIG
09-21-00451 RBLA FABRA I PUIG

NUM ÀREA (m²) TAULES
CADIRES OBSERVACIONS
1
13,5
6
24
3
9
4
16
16
13,5
6
24
24
27
12
48
29
9
4
16
30
9
4
16
32
18
8
32
33
18
8
32
34
9
4
16
35
27
12
48
51
27
12
48
Terrassa extingida,
54
27
12
48 tenir-la en compte
66
27
12
48
67
9
4
16
67
9
4
16
68
27
12
48
82
9
4
16
94
13,5
6
24
Bar tancat, tenir-la
94
13,5
6
24 en compte.
96
27
12
48
152
608

TAULES OBRES TAULES COVID TOTAL TAULES CADIRES Amplada (m²) Longitud (m) ÀREA (m²) OBSERVACIONS
2
2
8
3
1,5
4,5 S'eliminen 3 aparcaments de motos.
2
2
8
3
1,5
4,5 S'elimina 1 lloc de Càrrega/Descàrrega.
2
1
3
12
4,5
1,5
6,75 S'eliminen 3 aparcaments de motos.
4
4
16
6
1,5
9 S'eliminen 4 aparcaments de motos.
2
2
8
3
1,5
4,5 S'elimina 1 lloc d'aparcament vehicle.
2
1
3
12
4,5
1,5
6,75 S'elimina 1 lloc d'aparcament vehicle.
3
3
12
4,5
1,5
6,75 S'elimina 1 lloc d'aparcament vehicle.
3
1
4
16
6
1,5
9 S'eliminen 2 llocs d'aparcament vehicle.
2
1
3
12
4,5
1,5
6,75 S'elimina 1 lloc d'aparcament vehicle.
4
1
5
20
7,5
1,5
11,25 S'eliminen 8 aparcaments de motos.
4
1
5
20
7,5
1,5
11,25 S'eliminen 8 aparcaments de motos.

NUM M2
16
30
33
34
35
51
67
68
82

TAULES OBRES

4
4
2
2
4
2
2

1
1
1

2
4
56

9

4
4
3
2
5
3
2

16
16
12
8
20
12
8

6
6
4,5
3
7,5
4,5
3

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2
4
65

8
16
260

3
6

1,5
1,5

9
9
6,75
4,5
11,25
6,75
4,5

S'eliminen 5 aparcaments de motos.
S'eliminen 5 aparcaments de motos.
S'eliminen 4 aparcaments de motos.
Retirada de 3 contenidors d'escombreries.
S'eliminen 6 aparcaments de motos.
S'elimina 1 lloc d'aparcament vehicle.
IMPOSSIBLE: PARADA AUTOBUS

4,5 IMPOSSIBLE: PARADA AUTOBUS
9 IMPOSSIBLE: PARADA AUTOBUS

Terrasses Covid. Rambla Fabra i Puig.
T.O
VE1
VE1
VE1
VE1
VE1
VE1
VE1
VE1
VE1

EXPEDIENT
09-21-90363
09-20-90098
09-20-90214
09-20-90215
09-20-90216
09-20-90217
09-20-00847
09-20-90229
09-20-90230

T.C
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA
RBLA

CARRER
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG
FABRA I PUIG

TAULES
4,5
4,5
6,75
4,5
4,5
4,5
4,5
2,25
4,5

CADIRES
2
2
3
2
2
2
2
1
2
18

8
8
12
8
8
8
8
4
8
72

UBICACIO
Vorera
Calçada
Calçada
Calçada
Vorera
Vorera
Vorera
Vorera
Calçada

* Es contempla la col.locació de taules
durant l'execució de les obres, amb
una relació de 3 en 1, cada 3 taules
fixes, es col.locarà 1 taula durant
les obres, amb arrodoniment a
l'alça, per exemple:
4 taules = 2 taules a obres
6 taules = 2 taules a obres
8 taules = 3 taules a obres
12 taules = 4 taules a obres

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
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LLISTAT APARCAMENTS AFECTATS:
Aparcament Motos = 46 motos
Aparcament Vehicles = 7 vehicles
Zona Càrrega/Descàrrega = 1 vehicle
Contenidors = 3 unitats

SAT!
SANT ANDREU TEATRE

CAFETERIA
CERVESERIA "TIP
TIP BURGUER"

BAR RESTAURANT
"LA RAMBLETA"

MA

NOSTRUM

FABRA
EXPRESS
BONSAI

EL BAR DE
DALER

SUSHITEKA

2

4

1

3

2

Eix Rambla

6

6

1

Eix Rambla

1

2

3

3

1

2

4

1

5

8

4

3

2

2

3

1

3

Eix Rambla

Eix Rambla

6

6

6

6

2

3

1

4

3

2

8

4

4

2

1

2

1

Eix Rambla

Eix Rambla

6

6

4

2xØ90 mm

Eix Rambla

6

2

1

1xØ125 m

6

4

2

1

1

COLOMBIA

HOTDOKS

PIZZERIA "DIEGO"

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

"356"

NYAM NYAM

FRANKFURT'S
FABRA I PUIG

C

BAR
RESTAURANTE
"LA PUBILLA"

4

Eix Rambla

4

3

2

2

1

2

1

2

3

1

Eix Rambla

6

NOSTRUM

MOS

Eix Rambla

4

5

3

CAFETERIA
CERVESERIA "TIP
TIP BURGUER"

BAR RESTAURANT
"LA RAMBLETA"

LIVINGSTONE L'AROMA

6

2

5

1

Eix Rambla

6

4

4

3

2

1

4

3

2

4

1

Eix Rambla

Eix Rambla

6

6

6

1

5

4

6

6

3

2

6

6

6

3

2

1

Eix Rambla

5

1

PERNILERIA BARRA
DEGUSTACIÓ
"ENRIQUE TOMÁS"

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU
MACXIPA
LA VERMUTERIA

ENTREPANS
GELATS
"PIC NIC"

1

3

2

1

Eix Rambla

6

6

6

6

2

3

8

4

3

2

1

4

3

2

4

2

1

8

4

1

HOTDOKS

PIZZERIA "DIEGO"

ME
"Q
CO

"356"

RESTAURANTE
"SHANG HAI"
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AUTOR DEL PROJECTE
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DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:750

N

4

2 Unitats - Espai Reservat per a les terrasses (3,0x1,5 mts. 2 Taules) (Total = 6 unitats)
VET 1 -3 - 29 - 67 - 94 - 94 (2 TAULES - 8 CADIRES - 4,5 M²)

2

1

3

2

1

4

3

2

1

4 Unitats - Espai Reservat per a les terrasses (6,0x1,5 mts. 4 Taules) (Total = 5 Unitats)
VET 24 - 33 - 54 - 66 - 96 (4 TAULES - 16 CADIRES - 9,0 M²)

4

3

2

1

5 Unitats - Espai Reservat per a les terrasses (7,5x1,5 mts. 5 Taules) (Total = 3 Unitats)
VET 35 - 51 - 68 (5 TAULES - 20 CADIRES - 11,25 M²)

3 Unitats - Espai Reservat per a les terrasses (4,5x1,5 mts. 3 Taules) (Total = 6 Unitats)
VET 16 - 30 - 32 - 34 - 67 82 (3 TAULES - 12 CADIRES - 6,75 M²)

NOM DEL PLÀNOL

ANNEX 10 ESTUDI DE L'ORGANITZACIÓ
ORGANITZACIÓ TERRASSES DURANT LES OBRES

DE

FULL

1

PLÀNOL

A10

4

NOM ARXIU

A10F01F04.DWG

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

LLEGENDA ORGANITZACIÓ TERRASSES DURANT LES OBRES:

3

2

5

1

2 Unitats - Espai Reservat per a les terrasses (3,0x1,5 mts. 2 Taules) (Total = 6 unitats)
VET 1 -3 - 29 - 67 - 94 - 94 (2 TAULES - 8 CADIRES - 4,5 M²)

2

1

3

2

1

4

3

2

1

4 Unitats - Espai Reservat per a les terrasses (6,0x1,5 mts. 4 Taules) (Total = 5 Unitats)
VET 24 - 33 - 54 - 66 - 96 (4 TAULES - 16 CADIRES - 9,0 M²)

4

3

2

1

5 Unitats - Espai Reservat per a les terrasses (7,5x1,5 mts. 5 Taules) (Total = 3 Unitats)
VET 35 - 51 - 68 (5 TAULES - 20 CADIRES - 11,25 M²)

3 Unitats - Espai Reservat per a les terrasses (4,5x1,5 mts. 3 Taules) (Total = 6 Unitats)
VET 16 - 30 - 32 - 34 - 67 82 (3 TAULES - 12 CADIRES - 6,75 M²)

Eix Rambla

Eix Rambla

6

6

4

2

2

1

1

COLOMBIA

SUSHITEKA

3

2

4

1

3

2

3

1

Eix Rambla

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

Eix Rambla

6

6

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

1

Eix Rambla

6

PROMOTOR

2

Ivan Moraz, Eng. Tèc.
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DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:250

N

NOM DEL PLÀNOL

ANNEX 10 ESTUDI DE L'ORGANITZACIÓ
ORGANITZACIÓ TERRASSES DURANT LES OBRES

FULL

2

DE

PLÀNOL

4

NOM ARXIU

A10F01F04.DWG

A10

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

LLEGENDA ORGANITZACIÓ TERRASSES DURANT LES OBRES:

2

5

1

2

1

2 Unitats - Espai Reservat per a les terrasses (3,0x1,5 mts. 2 Taules) (Total = 6 unitats)
VET 1 -3 - 29 - 67 - 94 - 94 (2 TAULES - 8 CADIRES - 4,5 M²)

3

2

1

3 Unitats - Espai Reservat per a les terrasses (4,5x1,5 mts. 3 Taules) (Total = 6 Unitats)
VET 16 - 30 - 32 - 34 - 67 82 (3 TAULES - 12 CADIRES - 6,75 M²)

4

3

2

1

4 Unitats - Espai Reservat per a les terrasses (6,0x1,5 mts. 4 Taules) (Total = 5 Unitats)
VET 24 - 33 - 54 - 66 - 96 (4 TAULES - 16 CADIRES - 9,0 M²)

4

3

2

1

5 Unitats - Espai Reservat per a les terrasses (7,5x1,5 mts. 5 Taules) (Total = 3 Unitats)
VET 35 - 51 - 68 (5 TAULES - 20 CADIRES - 11,25 M²)

3

Eix Rambla

8

3

1

4

3

2

1

5

1

4

3

2

2

1

2

3

4

4

1

3

8

4

4

2

1

2

4

1

5

4

3

2

PROMOTOR

2

1

6

6

6

Eix Rambla

6

6

6

1

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

3

Eix Rambla

6

6

6

4

1

Eix Rambla

6

2

Eix Ra

6

5

2

3

Eix Rambla

6

3

1

2

AUTOR DEL PROJECTE
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DATA

ESCALA

1:250
SETEMBRE 2021 A3 -

N

NOM DEL PLÀNOL

ANNEX 10 ESTUDI DE L'ORGANITZACIÓ
ORGANITZACIÓ TERRASSES DURANT LES OBRES

FULL

3

DE

4

NOM ARXIU

A10F01F04.DWG

PLÀNOL

A10

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

"LA PUBILLA"

MOS

LLEGENDA ORGANITZACIÓ TERRASSES DURANT LES OBRES:

5

2

1

2 Unitats - Espai Reservat per a les terrasses (3,0x1,5 mts. 2 Taules) (Total = 6 unitats)
VET 1 -3 - 29 - 67 - 94 - 94 (2 TAULES - 8 CADIRES - 4,5 M²)

3

2

1

3 Unitats - Espai Reservat per a les terrasses (4,5x1,5 mts. 3 Taules) (Total = 6 Unitats)
VET 16 - 30 - 32 - 34 - 67 82 (3 TAULES - 12 CADIRES - 6,75 M²)

4

3

2

1

4 Unitats - Espai Reservat per a les terrasses (6,0x1,5 mts. 4 Taules) (Total = 5 Unitats)
VET 24 - 33 - 54 - 66 - 96 (4 TAULES - 16 CADIRES - 9,0 M²)

4

3

2

1

5 Unitats - Espai Reservat per a les terrasses (7,5x1,5 mts. 5 Taules) (Total = 3 Unitats)
VET 35 - 51 - 68 (5 TAULES - 20 CADIRES - 11,25 M²)

4

3

2

1

2

Eix Rambla

1

2

3

1

Eix Rambla

6

4

2

1

Eix Rambla

6

6

6

6

6

4

4

5

3

"LA PUBILLA"

3

4

Eix Rambla

Eix Rambla

Eix Rambla

6

4

5

PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

4

3

2

6

1

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE
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1

2
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DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:250

N

NOM DEL PLÀNOL

FULL

4
ANNEX 10 ESTUDI DE L'ORGANITZACIÓ
ORGANITZACIÓ TERRASSES DURANT LES OBRES

DE

PLÀNOL

4

NOM ARXIU

A10F01F04.DWG

A10

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.
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MEMÒRIA I AAN
NN
NEEXXEESS

ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

A11 ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES

Així, el PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ, estarà format per:

Amb l’objectiu de poder realitzar un adequat seguiment de les mateixes i un millor control dels pressupostos, les
obres projectades s’estructuraran en tres nivells:




OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Pressupost d’Execució per Contracta de l’obra (IVA inclòs)
Pressupost del Control de Qualitat (IVA inclòs)

Les partides d’obra s’ajusten a la codificació del Banc de Preus ITEC amb els següents paràmetres:
Data de preus:
Àmbit de preus:
Àmbit de plecs:
Variació de preus segons el volum d’Obra Nova:
Divisa:
Definició partides d’obra:

L’obra es correspon amb el nivell principal, en aquest cas, la totalitat de l’actuació del canvi de paviment del passeig
central de la Rambla de Fabra i Puig. El capítol estructura el bloc de nivells principals que desenvolupen l’obra. Per
últim, quan un capítol pot incloure diferents conceptes es generen sub-capítols, per tal de detallar al màxim el
pressupost de l’obra.
Les partides d’obra es poden trobar de manera indiferent dintre dels capítols o sub-capítols de l’obra. En
l’esmentada organització es té en compte l’estructuració considerada en el model de partida de BIMSA, el qual
s’adapta a les necessitats que es deriven del desenvolupament de detall del projecte.

Afegir criteri d’amidament a la definició:
Tipus de preu:

Les partides d’obra s’ajusten a la codificació del Banc de Preus del BEDEC, per tal de fer-les aptes envers al seu
aprofitament i tractament informàtic posterior, i en base a la seva metodologia, per a l’establiment i el seguiment
dels paràmetres de temps, cost i qualitat de l’obra.

Despeses:

Any 2021
Barcelona
Catalunya
Urbanització PEM 1,710 M euros
Euro
Descripció per a projectes de promoció pública
(amb productes comercials, o similar)
No
CD (cost directe: inclou mà d’obra, materials,
maquinària i despeses auxiliars)
Despeses Indirectes (5% s/costos directes)

Així, el pressupost s’estructura en els capítols i sub-capítols que engloben les partides de cadascuna de les activitats
d’obra en el ordre lògic, a priori, d’execució. A continuació s’adjunta l’esquema general de l’estructura del
pressupost del projecte:

A continuació es detalla l’estructuració presentada per al present Projecte, la qual es pot observar amb major detall
en el pressupost incorporat en el Document número 4.
L’estructura de les obres es, de nivell superior a inferior, serà:
OBRA:
CAPÍTOL:
SUBCAPÍTOL:

PROJECTE D’ESPAI PÚBLIC
CANVI DE PAVIMENT DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG
01. Treballs Previs
02. Enderrocs
03. Pavimentació
04. Jardineria
05. Enllumenat
06. Elements urbans
07. Infraestructures terrasses
08. Infraestructures TIC (IMI)
09. Senyalització
10. Serveis Afectats
11. Gestió de Residus
12. Seguretat i Salut
13. Partides Alçades i Varis

ACTIVITAT:

105 partides d’obra incloses al pressupost desglossat de l’obra.

Autor del Projecte

Al Pressupost d’Execució Material (PEM) obtingut se li aplicarà el 13% en concepte de Despeses Generals (D.G.), el
6% del Benefici Industrial (B.I.) i el 21% corresponent de Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.).
A la partida de Control de Qualitat, no se’ls hi aplicarà els conceptes de D.G. ni B.I., sumant-se directament al
Pressupost per Contracte per obtenir el TOTAL DE PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ.

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
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S’incorporarà per a cada intersecció i segments de carrer entre dues interseccions, com a mínim les següents
dades:

A12 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA DE LES OBRES
A12.1. SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL:

Senyalització horitzontal:
 Data d’aplicació de la pintura.
 Tipus de pintura aplicada.
 Tipus de paviment.
 Temperatura i humitat ambient en el moment de l’aplicació de la pintura.
 Característiques de la composició i característiques de la pintura aplicada.
 Amplada dels passos de vianants i superfície total de pintura aplicada.
 Longitud de bandes i línies de senyalització amb especificació de la seva amplada.
 Superfície de pintura aplicada en zones excloses al trànsit.
 Longitud de símbols, fletxes, lletres inserides en la senyalització.
 Longitud de zones reservades a càrrega i descàrrega, parades de taxis, etc.
 Longitud del perímetre pintat en les places d’estacionament vigilat i dimensions del pictograma
inserit en ella.

12.1.1. Senyalització vertical i horitzontal:

Per a la senyalització s’han seguit els criteris ja definits en el Manual de Senyalització Urbana per a la ciutat de
Barcelona, del Sector de Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, d’abril de 2017, així com una sèrie de
noves incorporacions específiques que s’han anat afegint en els últims anys.
Seguint les indicacions del departament de senyalització, tota la pintura horitzontal a excepció d’aquella que marca
les zones d’aparcament de motos, contenidors, càrrega i descàrrega i línies, serà de doble component amb
aplicació a màquina, amb dosificació mínima de 1600 gr/m² i addició de partícules de vidre de cantells angulosos
amb dosificació de 300 gr/m², per tal d’incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons la
norma NLT-175 (zones ja pavimentades). Per a la resta de pintures, quan es preveu nou aglomerat i per motius
mediambientals, caldrà utilitzar pintura acrílica en base d’aigua (sense dissolvents), dosificació mínima 720 gr/m² i
addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300 gr/m², per tal d’incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0,45 SRT segons la norma NLT-175. En el cas d’haver d’eliminar alguna
marca horitzontal es farà amb màquina granalladora. En cap cas s’acceptarà la utilització de màquina fresadora ni
el pintat de color negre d’escamoteig. Així mateix, s’hauran de reposar a l’estat original i/o repintar totes les
marques que s’hagin malmès per efecte d’obres encara que aquesta afectació surti fora de l’àmbit concret de
l’obra. Cal tenir en compte però, que degut a la tipologia d’actuació a realitzar, en els trams associats a superilles
no es col·loca senyalització horitzontal, sent per tant, la senyalització horitzontal nova bàsicament associada a les
modificacions de pintura en els carrers perpendiculars.

Senyalització vertical i abalisament:






Pel que fa a la senyalització vertical, es procurarà de col·locar en els nous punts de llum per tal de minimitzar el
número de pals en via pública. La senyalització vertical serà d’alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity
Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m² de 2mm d’espessor. Els suports seran d’alumini, estriat, de
60mm de diàmetre, pintats amb pintura de pols de polièster amb color RAL 7037. Les senyals es col·locaran a 2,60
metres d’alçada per evitar actes vandàlics.

Data de col·locació del senyal.
Numeració de l’Ordre de Treball.
Tipus de senyal col·locat i dimensions.
Text. Tipus de lletra i dimensions.
Tipus de suport.

Senyalització informativa urbana i de vianants:





12.1.2. Inventari:
Un cop finalitzada l’actuació de senyalització vertical i horitzontal, serà necessari procedir a l’actualització de
l’inventari INCA i PAVIFORM de l’Ajuntament de Barcelona.

Data de col·locació del senyal.
Tipus de senyal col·locat i dimensions.
Text. Tipus de lletra i dimensions.
Tipus de suport.

El Sector de Medi Ambient a través de la Direcció Facultativa aprovarà, si s’escau, la dotació de recursos assignats
per a les tasques d’actualització i manteniment de l’inventari i podrà exigir la modificació d’aquests que serà
d’obligat compliment pel contractista adjudicatari. L’Ajuntament de Barcelona podrà practicar les inspeccions i
controls que estimi convenients per comprovar l’acompliment d’aquestes obligacions del contractista adjudicatari.
L’incompliment per part de l’Adjudicatari de la responsabilitat d’actualització de l’inventari així com de la qualitat
de la informació actualitzada, serà considerada falta molt greu.

A continuació s’adjunten les prescripcions a seguir per a la realització d’aquesta actualització:
Actualització de l'inventari de senyalització segons indicacions del plec d'especificacions tècniques per al
manteniment del programa inca de l'ajuntament de Barcelona
El contractista serà el responsable d’actualitzar l’inventari informatitzat després d’executar cada treball i d’acord a
les especificacions tècniques que fixi la Direcció Facultativa. Per la qual cosa el contractista adjudicatari estarà
obligat a disposar dels recursos humans, materials i tècnics, així com dels sistemes d’informàtica i de comunicacions
que disposi la Direcció Facultativa.

A12.2. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL:
Durant l’execució de les obres, es disposarà la senyalització exigida per la normativa de Seguretat i Salut, que es
recollirà al corresponent Estudi de Seguretat i Salut, per garantir les condicions de Seguretat i Salut dels vianants,
treballadors i vehicles. La senyalització i els elements de abalisament es fixaran de manera que quedi impedit el seu
moviment o extracció.

L’actualització del inventari per part del contractista adjudicatari serà indispensable per a la certificació referent als
treballs realitzats.

La senyalització de l’obra s’adequarà també, a les fases d’obra que es preveuen. En tot moment es mantindran
delimitats uns passos per vianants, i aquests es senyalitzaran adequadament.
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Les tanques de delimitació d’obra, seran tanques de mòduls transparents de 200 cm d’alçària mínima, amb xarxa
metàl·lica rígida muntada sobre tubs metàl·lics, peus i forats de formigó prefabricat d’un model homologat per
l’Ajuntament de Barcelona.





Podran portar un plafó de xapa metàl·lica fins a una alçada màxima d’un metre i quedaran fixades al paviment amb
barres d’acer corrugat i lligades entre elles. Les tanques metàl·liques només s’admetran per a proteccions
provisionals en operacions de càrrega i descàrrega, desviacions momentànies de trànsit o altres operacions
provisionals. Les portes per accés de vehicles i l’accés de personal de l’obra seran independents.



Totes les tanques disposaran de abalisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre tal i com
s’indica al Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i Incidència en l’Àmbit del Domini Públic. Sector
Urbanisme.

Senyals reglamentaris: Senyal de perill indefinit, senyal del pendent de la rampa, senyal de limitació de
velocitat, senyal de prohibit avançar, senyal de pas preferent, senyal de "stop" i "direcció obligatòria".
Els de la Norma de carreteres per a vies de circulació de velocitat màxima a 50 km/h.
Elements i dispositius d'acord amb la Norma de carreteres 8.3-IC: cartell indicatiu d’entrada i sortida de
camions, cartell de senyalització de seguretat laboral, cons de plàstic reflectants, cinta d'abalisament, amb
suport cada 5 m, llums amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V.
En les zones on es prohibeixi l'estacionament on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de
Senyalització excepcional" de 1050 x 600 mm, amb deu dies d'antelació a l'inici dels treballs, tot
comunicant-ho a la Guàrdia Urbana.

Fora de l’àmbit de l’obra, es col·locaran dos rètols perfectament visibles, on s’indicarà la prohibició de circulació en
la zona amb l’excepció de serveis i vehicles d’emergència.
També es disposaran cartells amb la senyalització excepcional per l’obra indicant la data d’inici i fi de les obres, que
inclourà la senyal de prohibició de parar i estacionar-se, així com un rètol, amb l’etiqueta de l’obra, d’acord amb la
normativa gràfica i les prescripcions tècniques de l’Ajuntament de Barcelona.
Es seguiran els criteris definits en el “Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i Incidència en l’Àmbit de
Domini Públic. Sector d’Urbanisme”, de l’Ajuntament de Barcelona.
A12.3. DISPOSICIÓ DE SENYALS I ELEMENTS DE BALISAMENT DURANT LES OBRES:
Els senyals i els elements de abalisament i defensa a emprar seran:
Els definits específicament com a senyals B, C, D i E a la Normativa per a la informació i senyalització d'obres:





Senyals B d'indicació de direccions.
Senyals C d'avisos sobre incidències.
Senyals D d'informació a vianants.
Senyals E d'esquemes de desviació.

A12.4. ADEQUACIÓ DELS SISTEMES DE CONTENCIÓ PER TREBALLADORS D'OBRA, VIANANTS, VEHICLES:
Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:










Proteccions horitzontals d'obertures, amb fusta.
Proteccions horitzontals d'obertures, amb xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm. de diàmetre, de 80x80
mm. de pas, corda perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió.
Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la
barana serà de 90 cm. i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els
muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus inclinats
units a la part superior per un tauló de fusta.
Tanques mòbils, de 2 m. d’alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5
mm de diàmetre; bastidor de 3,50x2 m de tub de 40 mm de diàmetre fixat a peus prefabricats de formigó.
Tanques mòbils metàl·liques de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària.
Barreres de PVC injectat de 0,70x1,00 m. amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió.
Plataformes metàl·liques per a pas de persones per sobre de rases, de planxa d'acer de 8 mm. de gruix.
Plataformes metàl·liques per a pas de vehicles per sobre de rases, de planxa d'acer de 12 mm. de gruix.
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A12.5. NORMATIVA:






Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona (aprovat per decret d’Alcaldia el 25 de març de
2004).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la
Instrucción de Carreteras.
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, Reglamento General de Circulación para la planificación y
desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
aprobado por el real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo.

A12.6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:
En l’Annex Nº18 Estudi de Seguretat i Salut d’aquest projecte, podem trobar el plànol d’implantació de les obres,
seguretat, senyalització, abalisament i defenses de les obres:


PLÀNOL DE SEGURETAT I SALUT A18F01F04.

Autor del Projecte

Ivan Moraz i Balust
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A15 SERVEIS EXISTENTS, AFECTATS

Les dades corresponents a altres infraestructures com ara l’enllumenat públic, el clavegueram, la xarxa de
semaforització o el reg es consideren xarxes municipals i per tant, ja que no es planteja la realització de xarxes
noves o modificacions de les mateixes, aquestes informacions es recullen en un annex específic per a cada una
d’elles no recollint-se en el present annex com a informació de serveis existents.

A15.1. INTRODUCCIÓ:
El present annex recull la informació de serveis existents de les diverses companyies de serveis i organismes gestors
d’infraestructures de serveis. Aquesta informació ha estat facilitada a través de BIMSA, empresa que va gestionar la
seva sol·licitud al març del 2020.

A15.2.2.Informació facilitada:

A continuació, disposin o no de xarxa en l’àmbit d’actuació, es reprodueixen les cartes, plànols i la documentació
annexa facilitada per cada una de les companyies de serveis o organismes que han emès resposta:

La informació aquí reflectida, és aproximada i disposa d’un termini de validesa finit. En fase d’obra serà necessari
actualitzar aquesta informació i realitzar les comprovacions necessàries in situ per a determinar l’exactitud de la
ubicació de les mateixes.
Al final de l’annex es plantegen també les diferents afectacions sobre els serveis existents i s’incorporen els
diversos pressupostos i documentació facilitada per les companyies, quan es disposa d’ells.
A15.2. SERVEIS EXISTENTS:
A15.2.1. Dades de contacte:

A través de la plataforma EWISE (Web de Informació de Serveis Existents) - www.ewise.es – gestionada per
l’empresa ACEFAT, A.I.E. Infraestructures de Serveis Públics, està disponible la informació de les següents
companyies de serveis:








AIGÜES DE BARCELONA en els municipis on té la seva pròpia xarxa d’aigües i el clavegueram de Barcelona.
AJUNTAMENT DE BARCELONA Xarxa d’enllumenat públic i Xarxa de fibra òptica.
ENDESA i la gestió de la TIC, a la zona de Catalunya.
EMSSA a l’àrea Metropolitana de Barcelona.
GAS NATURAL a la zona de Catalunya.
ONO a la zona de Catalunya.
TELEFÓNICA a la zona de Catalunya.

La informació detallada en aquest annex, obtinguda a través d’aquesta plataforma, correspon a aquelles empreses
privades que discorren per via pública, en aquest cas aquestes són:







ENDESA
GAS NATURAL
AIGÜES DE BARCELONA
TELEFÒNICA
VODAFONE – ONO
ORANGE

Les dades de contacte d’ACEFAT són:

Autor del Projecte

Via Augusta 59, planta 2, Edifici Mercuri, 08006 Barcelona
Tel. General: +34 (93) 415 66 13 / 902 109 989
Fax: +34 (93) 415 62 69
e-mail: eWise@acefat.com
www.acefat.com
Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
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Descripción: Reurbanització de la Rambla Fabra i Puig (Passeig central)
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projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante Aguas de
Barcelona) en la zona solicitada.
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado,
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada.
Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes.

Teléfono 1
93.342.31.24
93.342.37.20
93.342.30.63
93.342.35.54
93.342.32.11

Teléfono 2
93.342.31.29
93.342.37.18
93.342.30.49
93.342.35.16
93.342.32.25

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución
de las Obras
La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de
Barcelona.

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos,
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es
defectuosa.

El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario,
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de
Aguas de Barcelona.

1. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la redacción
de Proyectos
Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona.

En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas de Barcelona,
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.
Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida, que afecte, modifique o
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las
instalaciones de Aguas Barcelona.

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de Barcelona. En cuanto a la ejecución de
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras
en la red existente.

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra,
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro.

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas:

Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la
Zona afectada:
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Teléfono 1
93.342.31.49
93.342.37.34
93.342.30.71
93.342.35.53
93.342.32.21

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una
notificación previa cuándo:

Teléfono 2
93.342.31.32
93.342.37.35
93.342.30.21
93.342.35.40
93.342.32.01

10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la
acera y/o calzada.
11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto.

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona

ANEXO 1: Apeo de tuberías
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de
Planificación Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando
la siguiente información:

Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona:

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea.

a) Tuberías Ø< 300 mm:

2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores,
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos,
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre ellas.

- Croquis de la instalación prevista para el apeo.
- Perfiles IPN que se utilizarán.
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre
éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm).
- Fundamentos de hormigón previstos.
- Fecha de inicio y finalización del apeo.

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se
podrá montar andamios ni grúas, y todavía menos construir muros sobre las mismas.
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes
de protección contra incendios.

b) Tuberías Ø ≥ 300 mm:

5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario.

Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a:

6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”.

- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte.

7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona.

En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento
(Uralita), u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta
opción y se optará por el desvío.

- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir
averías en las juntas por asentamientos del terreno.
Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una avería o
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de Avería Provocada.

8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1.

Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona,
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición.

9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona.

Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su
aprobación al apeo.
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ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona
Municipio / Distrito
Badalona

Zona
Besós

Barcelona – Ciutat Vella

Barcelona Sur

Barcelona – Eixample

Barcelona Sur

Barcelona – Gràcia

Barcelona Norte

Barcelona – Horta - Guinardó

Barcelona Norte

Barcelona – Les Corts

Barcelona Sur

Barcelona – Nou Barris

Barcelona Norte

Barcelona – Sant Andreu

Barcelona Norte

Barcelona – Sant Martí

Barcelona Norte

Barcelona – Sants – Montjuïc

Barcelona Sur

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi

Barcelona Sur

Begues

Llobregat Sur

Castelldefels

Llobregat Sur

Cerdanyola del Vallès

Besós

Cornellà de Llobregat

Llobregat Norte

El Papiol
Esplugues de Llobregat
Gavà
L'Hospitalet de Llobregat

Llobregat Sur
Llobregat Norte
Llobregat Sur
Llobregat Norte

Montcada i Reixac

Besós

Montgat

Besós

Pallejà

Llobregat Sur

Sant Adrià de Besòs

Besós

Sant Boi de Llobregat

Llobregat Sur

Sant Climent de Llobregat

Llobregat Sur

Sant Feliu de Llobregat

Llobregat Norte

Sant Joan Despí

Llobregat Norte

Sant Just Desvern

Llobregat Norte

Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet

Llobregat Sur
Besós

Torrelles de Llobregat

Llobregat Sur

Viladecans

Llobregat Sud
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-

Per a la sol·licitud de connexió de les finques a la xarxa de clavegueram, així com qualsevol informació
relativa a les connexions existents, s’hauria d’adreçar al Servei de Gestió de Claveguerons de la Direcció de
Projecte i Obres de Barcelona Cicle de l’Aigua, situat al carrer Rocafort, 100 baixos 3. 08015 Barcelona
(Telèfon: 932 896 890), o contactar amb el seu Cap de Servei Enrique Gil (egilb@bcn.cat).

-

D’altra banda, si bé l’esmentat Servei de Gestió de Claveguerons pot disposar d’informació relativa a la
situació i característiques dels claveguerons de les finques particulars, existeix una altra possible via de
trobar aquesta informació si estava continguda al projecte original de l’edifici. Es tracta de l’Arxiu
Administratiu de la ciutat: c/ Bisbe Caçador, 4. 08002 Barcelona (Telèfon: 932 956 800).

-

Finalment, per poder consultar plànols “as-built” dels projectes d’algunes obres del període pre-olímpic,
existeix un arxiu tècnic municipal al c/ Ciutat de Granada 111. 08018 Barcelona.

Senyors,
D’acord amb la seva sol·licitud, ens plau adjuntar-vos la següent informació relativa als serveis públics del
subsòl existents i planificats, gestionats per la nostra empresa, al sector previst al seu projecte:
TIPUS DE PLÀNOL

OBSERVACIONS

Geometria xarxa
Clavegueram

(veure punts a continuació)
Estat xarxa

Fibra Òptica

(veure punts a continuació)

Aprofitament de recursos hídrics
alternatius

(veure punts a continuació)

XARXA DE FIBRA ÒPTICA PER L’INTERIOR DEL CLAVEGUERAM

Mines i refugis de guerra

(veure punts a continuació)

-

En aquests plànols de xarxes de fibra òptica, s’informa exclusivament de les conduccions portafibra
òptica instal·lades per l’interior del clavegueram. No s’informa, per tant, de les xarxes que discorren en rasa
per fora de les clavegueres, que s’han de demanar a les diferents companyies de telecomunicacions que
operen a la ciutat.

-

Si es preveu l’afecció a alguna claveguera que contingui tubs portafibra, es podrà consultar telefònicament a
Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. el número de tubs presents, així com les companyies propietàries de
cadascun d’ells. Però la gestió de les afeccions, i inclús la ratificació d’aquestes dades, s’haurà de realitzar
amb cada companyia afectada.

Recollida Pneumàtica (*)

(*) Els plànols de la xarxa de Recollida Pneumàtica es troben
ubicats a la següent adreça:
http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp

XARXA DE CLAVEGUERAM
-

-

Per a interpretar correctament el plànol de geometria de la xarxa de clavegueram, necessiteu accedir al
catàleg de Tipologies de seccions de clavegueram. Aquesta informació relativa als plànols de xarxa de
clavegueram la podeu consultar a l’adreça d’Internet: http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp. En
aquesta pàgina Web, la primera vegada que s’hi accedeix s’ha d’omplir un petit formulari de registre per
demanar el vostre nom d'usuari i password si no el teniu ja. Un cop el rebeu podreu accedir-hi i visualitzar la
documentació que us interessi o bé descarregar-la en Acrobat Reader.

XARXA D’APROFITAMENT DE RECURSOS HÍDRICS ALTERNATIUS

Pel que respecta a les Simbologies que apareixen al plànol de geometria de la xarxa de clavegueram,
s’inclou en l’enviament la llegenda tipus, tot i que també la trobareu a l’esmentada adreça d’internet.
La informació facilitada referent a la xarxa de clavegueram planificada s’ha extret del Pla Integral de
Clavegueram de Barcelona (PICBA’06). La consignació d’aquesta informació no exclou la realització d’un
estudi de detall de les obres requerides per al drenatge de la zona i de la conca afectada, ni la redacció dels
projectes constructius corresponents.

-

En la realització de projectes d’urbanització i/o projectes que incideixin sobre el drenatge urbà, s’haurà de
preveure la col·locació d’un cert nombre de nous embornals (de reixa i bústia). Per això caldrà tenir en
compte els Plànols de previsió de nous embornals per Districtes i els Criteris de densitat de col·locació
d’embornals, que es troben a la mateixa adreça d’internet esmentada a dalt.

-

El plànol d’informació sobre l’estat estructural de la xarxa s’inclou només a títol orientatiu, i es basa en
la informació disponible en cada moment. Per a qualsevol incidència o consulta complementària sobre
aquest estat de conservació, caldrà contactar amb el Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, c/ Acer 16, 08038
Barcelona (Telèfon: 932 896 800).
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-

Per a interpretar correctament els plànols de xarxes d’aigua no potable (recursos hídrics alternatius),
al caixetí del plànol apareixen les simbologies més rellevants.

-

Si es preveu l’afecció a les xarxes d’aigua no potable i es vol conèixer amb més detall els diferents equips o
elements compresos a l’interior de les arquetes, es podrà consultar telefònicament a Barcelona Cicle de
l’Aigua, S.A. aquesta informació.

-

La informació facilitada referent a la xarxa d’aprofitament d’aigües freàtiques planificada s’ha extret del Pla
Tècnic per l’Aprofitament dels Recursos Hídrics Alternatius a Barcelona (2013). La consignació d’aquesta
informació no exclou la realització d’un estudi de detall de les obres requerides per al subministrament
d’aigua no potable per a usos municipals, ni la redacció dels projectes constructius corresponents.
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MINES I REFUGIS DE LA GUERRA
Tant la informació de mines com la de refugis és molt antiga, d’orígens diversos, molt sovint no és verificable in
situ, i per tant té una fiabilitat relativa.
Mines:
-

En general les mines són de titularitat privada.

-

És possible que per algunes mines es disposi d’informació addicional en forma de plànols històrics.

-

Per qualsevol tema relacionat amb les Mines d’Aigua, s’hauria d’adreçar a Mª José Chesa
(mjchesam@bcn.cat) de la Direcció de Planificació i Innovació. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A., c/ Acer 16,
08038 Barcelona (Telèfon: 932 896 800).

Refugis:
-

És possible que per alguns refugis es disposi d’informació addicional en forma de plànols històrics.

-

Per qualsevol tema relacionat amb els Refugis de Guerra s’hauria d’adreçar al Museu d’Història de la Ciutat,
al Servei d’Arqueologia (Tel. 932 564 190).

CONSIDERACIONS GENERALS:
-

La informació subministrada servirà exclusivament per a l’ús exposat pel peticionari en el seu escrit de
sol·licitud, i tindrà una validesa màxima de 6 mesos.

-

Les coordenades es faciliten en el sistema de referència UTM ETRS89.

-

Quan al plànol aparegui una àrea identificada amb una trama verda de zona en projecte (veure llegenda),
això significa que Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. ha redactat un projecte de xarxes a la zona, que podria
eventualment interferir amb altres serveis, infraestructures o inclús amb els accessos als futurs edificis; per
això, es recomana que el receptor de l’informe es posi en contacte amb Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. per
conèixer els detalls d’aquest projecte. El mateix aplica si apareix una àrea identificada amb una trama
taronja de zona en obres.

-

Les dades dels plànols adjunts i la informació disponible s’ofereixen a títol orientatiu, degut a que tant les
instal·lacions com el seu entorn poden veure’s sotmeses a modificacions, especialment a les àrees
indicades als plànols com a zones en obres.

-

En el cas que es doni informació corresponent a altres municipis de l’Àrea Metropolitana, aquesta pot ser
incompleta o no ajustada a la realitat. Per completar-la s’hauran de consultar els serveis tècnics dels
Ajuntaments corresponents.

-

Si es preveu l’afecció a algun dels serveis urbans municipals, cal elaborar un estudi i valoració d’aquests, i
en aquest sentit els recordem l’ obligatorietat de remetre’ns el projecte per tal d’emetre l’informe preceptiu a
l’atenció de:
Sr. Anna Massó (amasso@bcn.cat) o Sr. Viçens Gonzalez del Bao (vgonzalezdelbao@bcn.cat).del
Departament d’Informació de Projectes i Recepcions. Ajuntament de Barcelona. c/ Torrent de l’Olla, 218 –
220, 2a planta. 08012 Barcelona (Telèfon: 93 291 41 97).
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LLEGENDA DELS PLÀNOLS D'INFORMES DE XARXA DE CLAVEGUERAM
XARXA EXISTENT
T111
Cota tapa
Cota solera

D600A

Canvi de secció

Col.lector
(La fletxa indica el sentit de les aigües)
Exemple denominació:
- D600A: Tub Ø600 mm
- T111: Claveguera 111dm² de secció

Inici de claveguera
Capçalera de xarxa

Pou de registre
(Volum m3)

(el grafisme no
representa amb
exactitud la
longitud del tram)

Punt d'abocament

Dipòsit Existent
Entronc

Fossar de sedimentació

Embornal

Clapeta

Reixa

H

Comporta

Punt amb desperfectes
greus
Singularitat a la claveguera

Finestra de connexió

Estació de bombament

Sobreeixidor

Velocímetre

Envà total

Estació de qualitat

Envà parcial
Limnímetre

Canvi de sentit de circulació
(Punt alt)

Estació remota

Ràpid

Pluviòmetre

Salt
Sifó
Cambra

(Representa la seva geometria)

XARXA PLANIFICADA

Codi

Codi

Codi

Codi

[HxV]

[HxV]

[HxV]

[HxV]

Col.lector planificat
- [HxV] Secció rectangular
- (HxV) Secció amb volta
Tapa estanca
Envà total planificat
Envà parcial planificat
Comporta planificada

Cota connexió

Cota connexió

Cota connexió

Cota connexió

Codi

Codi

Codi

Codi

Volum m3

Volum m3

Volum m3

Volum m3

Connexió planificada
Dipòsit planificat
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XARXA DE CLAVEGUERAM: GEOMETRIA
ReurbanitzaciÃ³ de la Rambla Fabra i Puig (Passeig central)
Codi:
Projecció UTM. ETRS89
1/2000
(432111.79; 4586824.9) m.
Coordenada centre:

184

LLEGENDA
Data: 19-03-2020

XARXA PLANIFICADA

XARXA EXISTENT

Anti-Inundació T10 o Mixta

Xarxa Aj. Barcelona

Zona en projecte

Antiabocament

Xarxa altres organismes

Zona en obres

Anti-Inundació T>>10

Clavegueró longitudinal particular

Desenvolupament de la xarxa

Xarxa fora de servei

LLEGENDA

XARXA DE CLAVEGUERAM: ESTAT DE CONSERVACIÓ
Codi:

Data: 19-03-2020

ReurbanitzaciÃ³ de la Rambla Fabra i Puig (Passeig central)

Sense deficiències
Esquerdes

Zona en projecte
Zona en obres

Trencaments

Projecció UTM. ETRS89
Coordenada centre:

Escala: 1/2000
(432111.79; 4586824.9) m.

Enfonsaments
Defectes detectats amb càmara de TV

185

Deficiència greu (llistat de 1993-1996, pot
estar desactualitzat)

XARXA DE FIBRA ÒPTICA PEL CLAVEGUERAM
ReurbanitzaciÃ³ de la Rambla Fabra i Puig (Passeig central)
Codi:

LLEGENDA
Data: 19-03-2020

Xarxa projectada
Xarxa en construcció

Projecció UTM. ETRS89 Escala: 1/2000
(432111.79; 4586824.9) m.
Coordenada centre:

Xarxa existent

186

Arqueta de fibra òptica

XARXA D'APROFITAMENT DE RECURSOS HIDRICS ALTERNATIUS
ReurbanitzaciÃ³ de la Rambla Fabra i Puig (Passeig central)
Codi:
Projecció UTM. ETRS89 Escala: 1/2000
Coordenada centre:
(432111.79; 4586824.9) m.

187

LLEGENDA
Data: 19-03-2020

Xarxa planificada

Dipòsit

Xarxa projectada

Arqueta

Xarxa existent

Piezòmetre

Hidrant

Zona en projecte

Sensor piezomètric

Zona en obres

REFUGIS DE GUERRA I MINES A BARCELONA
ReurbanitzaciÃ³ de la Rambla Fabra i Puig (Passeig central)
Codi:

LLEGENDA
Data: 19-03-2020

Refugi de guerra (sense dades geomètriques específiques)
Refugi de guerra (amb dades geomètriques específiques)

Projecció UTM. ETRS89 Escala:1/2000
(432111.79; 4586824.9) m.
Coordenada centre:

Mina d'aigua
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

Ref: 513435
Señores:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.

En relación a su solicitud con fecha 19/03/2020, Ref: 513435, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

b) Botas aislantes

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

c) Gafas de protección
3. Señalizar la zona de existencia de cables.
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos
que eviten pisar los cables.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.

Anexos:
Planos, numerados 513435 - 13539544 - BT, 513435 - 13539521 - AT-MT, 513435 13539522 - AT-MT, 513435 - 13539523 - AT-MT, 513435 - 13539545 - BT, 513435 13539546 - BT

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de
20 cm. de profundidad.
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:
x
x

La futura traza de la canalización.
La cota del eje de la canalización.
1
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RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...
SEPARACIÓN DE SERVICIOS
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).

2
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Endesa Distribución Eléctrica

SEGURIDAD
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Aérea AT
Subterránea AT
Canalización
Galería de servicio

Aéreo
Subterráneo o Submarino
Aereo Fuera de Servicio
Subterraneo o Submarino Fuera de Servicio

Arquetas

Aérea MT
Subterránea MT
Canalización
Galería de servicio

Aéreo desnudo
Aéreo
Subterráneo o Submarino
Aéreo Trenzado Fuera de Servicio
Aéreo Desnudo Fuera de Servicio
Subterráneo Fuera de Servicio

AT
MT
BT

Centro de Distribución

Subestación Fuera de Servicio

Centro de Distribucion Fuera de Servicio

PT Fuera de Servicio

PT

Centros de Distribución

Trazas MT

Tramos MT

Subestación

Subestaciones AT

Trazas AT

Tramos AT

Aérea BT
Subterránea BT
Canalización
Galería de servicio

Aéreo Trenzado
Aéreo desnudo
Subterráneo o Submarino
Aéreo Trenzado Fuera de Servicio
Aéreo Desnudo Fuera de Servicio
Subterráneo Fuera de Servicio

Nodos FO
Subterráneo
Aéreo

Comunicaciones

Trazas BT

Tramos BT

Ref:

513435

Plano:

MAPA ÍNDICE

1:1746
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:
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19/03/2020

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:432111.49Y:4586824.71

Ref:

513435 - 13539521

Plano:

AFECTACION AT/MT

1:500
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

194

19/03/2020

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:431933.04; Y:4586828.34

Ref:

513435 - 13539521

Plano:

AFECTACION BT

1:500
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:
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19/03/2020

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:431933.04; Y:4586828.34

Ref:

513435 - 13539522

Plano:

AFECTACION AT/MT

1:500
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:
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19/03/2020

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:432111.5; Y:4586824.72

Ref:

513435 - 13539522

Plano:

AFECTACION BT

1:500
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:
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19/03/2020

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:432111.5; Y:4586824.72

Ref:

513435 - 13539523

Plano:

AFECTACION AT/MT

1:500
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:
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19/03/2020

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:432289.96; Y:4586821.09

Ref:

513435 - 13539523

Plano:

AFECTACION BT

1:500
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:
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19/03/2020

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:432289.96; Y:4586821.09
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o

Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE
100 naranja:


Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante



NEDGIA):
•
•

El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

•

Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

luz…etc.)
•

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

•

La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por

•

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.

Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses

•

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

•

juicios a nuestras instalaciones.

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible

incluido en los planos anexados.

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

•

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

bocaría en una perforación de la tubería.

tación es uinicio@nedgia.es:

•

•

Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.

•

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la

Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el

de color negro para la distribución de gas.

mismo.

El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente

•

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros

En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
o

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han

o

En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización

lización de la información.

•

Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar deslizamientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular,

redes de NEDGIA.

•

Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como

•

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por
lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

•

Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

•

La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (68) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo
una vez colocado el tubo en la zanja.
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•

•
•

En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de

o

gas no supere los 30 mm por segundo.

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de

de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la

Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.
•

definido en los planos de servicios suministrados.

•

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.
•

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones

•

Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

•

Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo
o lateralmente requerirán especial atención.

de obra.

•

Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
•

Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de

suministro de gas.

explotación, es decir, CON gas a presión.
o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean

ciones de gas.

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención

tabla resumen:

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.
o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias

DISTANCIA

RANGO

CRUCE

PARALELISMO

MOP < 5 bar

0,2 m

0,2 m

MOP >= 5 bar(*)

0,2 m

0,4 m

MOP < 5 bar

0,6 m

0,4 m

MOP >= 5 bar (*)

0,8 m

0,6 (1) m

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones

MÍNIMA

Recomendada

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas
durante todos los días del año)

ESTAS

INSTRUCCIONES

ESTARÁN

DISPONIBLES

PERMANENTEMENTE

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes
deben dirigirse a la siguiente dirección:

EN

EL LUGAR DE TRABAJO

OFICINA TÉCNICA
Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.
O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de
la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR
NEGRO

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a
través de la Plataforma web)

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................
Dirección: ..............................................................................................................................................

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Tel: ...............................................................
Fax: ..............................................................

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

-

Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................

-

Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................

-

Lugar de las obras: ........................................................................................................................

-

Denominación de la obra: ..............................................................................................................

-

Objeto de la obra: ...........................................................................................................................

-

Fecha de inicio de ejecución de obras: .........................................................................................

-

Duración prevista de las obras: .....................................................................................................

-

Nombre del Jefe de Obra: .............................................................................................................

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.
o

-

Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ....................................................................................

-

Observaciones: ..............................................................................................................................

El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (68) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

o

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE
100 naranja:


Empresa Constructora
P.P.

La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.



Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz…etc.)

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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Ejemplo de visualización
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Direcció de Telecomunicacions

Direcció de Telecomunicacions

Av. Diagonal, 220; planta 2ª
08018 Barcelona
Telèfon 93 291 81 00
Fax 93 291 83 86

Av. Diagonal, 220; planta 2ª
08018 Barcelona
Telèfon 93 291 81 00
Fax 93 291 83 86

CONDICIONES DE CESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Asunto: Servicios afectados
Todos los contenidos cartográficos incluidos en la presente documentación son propiedad del
Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona no es responsable de la información
que
se
puede
obtener
a
través
de
enlaces
a
sistemas
externos.
La información cartográfica le ampara la legislación vigente en materia de propiedad intelectual.
Los usuarios no adquieren ningún título, derecho o interés sobre esta información.
Los usuarios son los responsables del uso que hagan de la información contenida en la
documentación entregada.

Barcelona, 19 de Marzo de 2020

Estimados señores:

Nos complace remitir la información que nos han solicitado referente a nuestros
servicios en la zona afectada, en respuesta a su solicitud.

Condiciones de cesión del uso de los datos
1. Los derechos de uso de los datos son válidos única y exclusivamente para uso interno o para
llevar a cabo estudios o proyectos propios o destinados a terceros.

Sin embargo, hacemos constar que los datos facilitados son a título orientativo
y no se podrá eludir ninguna responsabilidad alegando que la información
aportada sea defectuosa, ya que puede resultar afectada por la topografía del
terreno, por modificaciones pendientes de nuestro entorno gráfico o obras que
se puedan realizar desde el transcurso de esta solicitud hasta la ejecución de
su proyecto.

2. Los usuarios no pueden utilizar la información para otros fines los que están autorizados
expresamente y siempre deben hacer constar la procedencia de la información: "Ayuntamiento
de Barcelona - Información de base y cartografía (IBC)". Por otra parte, el Ayuntamiento o sus
representantes pueden reclamar el pago de los usos realizados, además de las indemnizaciones
pertinentes por daños y perjuicios.
3. Los usuarios no pueden ceder los datos obtenidos, ni total ni parcialmente, a terceros sin
autorización expresa del Ayuntamiento de Barcelona o de sus representantes.

Asimismo, les recordamos que a la hora de la ejecución de su proyecto,
tendrán que volver a contactar con nosotros para realizar el replanteo de la
afectación y las soluciones a la misma y la correspondiente firma del acta de
replanteo.

4. Los datos proporcionados a los usuarios son copia fiel de los datos integrados, hasta la fecha
de hoy, a las bases de datos cartográficas del Ayuntamiento de Barcelona (IMI-IBC). Por tanto,
no nos hacemos responsables de los posibles errores u omisiones que detecten los usuarios o
terceros, ni de los posibles perjuicios que se deriven del uso de esta información.

Estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración.

Reciban cordiales saludos,

Jordi Cirera
Institut Municipal d’Informàtica
Responsable de Telecomunicaciones
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Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat
Torrent de l'Olla, 218-220, 3a pl.
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 43 80
Fax 93 291 41 46

Assumpte: Serveis afectats d'Enllumenat Públic.

Barcelona, 19 de Marzo de 2020

Benvolguts senyors:
En referència a la seva sol.licitud, s'adjunta la documentació dels serveis afectats
d'enllumenat públic.
Tanmateix, fem constar que les dades facilitades son a títol orientatiu i que no es podrà eludir
cap responsabilitat al·legant que la informació aportada sigui defectuosa, atès que pot resultar
afectada per modificacions pendents del nostre entorn gràfic o bé per obres que es puguin
realitzar des del transcurs d’aquesta petició fins a la execució del seu projecte.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
513435-13539528

Código de servicio afectado:
513435-13539527

Barcelona, a 19/03/2020

Barcelona, a 19/03/2020
Estimados Señores,

Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
513435-13539529
Barcelona, a 19/03/2020
Estimados Señores,
Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.
También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.
En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

S/Referencia:
N/Referencia:

513435-13539530

N/Referencia:

513435-13539531

Fecha:

19/03/2020

Fecha:

19/03/2020

Asunto:

Registro de Servicios

Asunto:

Registro de Servicios

Apreciados señores,

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(431933.035/4586828.343)
Projecte: 513435
Coordenades: 431933.035,4586828.343

P_(432111.498/4586824.715)
Projecte: 513435
Coordenades: 432111.498,4586824.715

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla
a
la
dirección
de
correo
electrónico:
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
Atentamente,

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla
a
la
dirección
de
correo
electrónico:
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:
N/Referencia:

513435-13539532

Fecha:

19/03/2020

Asunto:

Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
P_(432289.961/4586821.088)
Projecte: 513435
Coordenades: 432289.961,4586821.088
Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.
Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.
Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla
a
la
dirección
de
correo
electrónico:
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
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ivan moraz, eng. tèc.
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DOCUMENT 1
ANNEX 16
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MEMÒRIA I AAN
NN
NEEXXEESS

ELEMENTS URBANS EXISTENTS I AFECTATS

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

A16 ELEMENTS URBANS EXISTENTS I AFECTATS

Models d’elements urbans nous a col·locar, seguint les directrius de les altres fases de la Rambla de l’Onze de
Setembre, ja executada:

A16.1. ELEMENTS URBANS EXISTENTS
El Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig, entre els carrers Gran de Sant Andreu u Concepció Arenal, es troba
en el cor del Districte de Sant Andreu, fent d’unió entre l’àmbit sud del futur parc de la Sagrera i l’àmbit nord a
l’Avinguda Meridiana i Passeig de Fabra i Puig, es un bulevard de 26 metres d’amplada entre façanes, amb una
Rambla Central d’aproximadament 9 metres d’amplada, amb una disposició de caire peatonal, al passeig central,
localitzem diversos elements urbans en superfície:
-

Mobiliari urbà:
7 papereres
25 bancs
8 jardineres de fosa
9 metres de barana
22 aparca-bicicletes

-

Quiosc de Premsa (1 unitat)

Al reportatge fotogràfic del Projecte, es pot apreciar amb major claredat la tipologia i ubicació d’aquests elements.
Aquests elements queden també reflectits en el plànol topogràfic de l’obra.
A16.2. ELEMENTS URBANS AFECTATS
La major part dels elements urbans existents seran retirats durant l’execució de les obres. Alguns elements urbans
més concrets com el quiosc de premsa, seran re col·locats dintre de l’àmbit d’obra.
A16.3. NOUS ELEMENTS URBANS A COL.LOCAR
Degut a les característiques de la nova tipologia de pavimentació amb la re-ordenació de les terrasses dels bars, els
elements urbans nous a col·locar seran:
-

Papereres model Barcelona 70 litres (20 unitats)
Bancs de 3 metres de longitud (30 unitats)
Pilones (4 unitats) + Pilones bar provisionals (136 unitats)
Barana de seguretat (2 unitats)
Aparca-bicicletes (22 unitats)
Recol·locació de jardineres de fosa (8 unitats)

A16.4. RECOLLIDA DE RESIDUS
Actualment NO hi ha contenidors de residus a l’àmbit del Projecte, per tant aquest servei no queda afectat per
l’actuació.

Autor del Projecte

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
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A18 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
1.7. Termini d’execució, planificació de les obres i horari de treball
El termini d’execució de les obres s’estima en tres mesos i 1 setmana, tal i com detalla la planificació de les obres adjunta en el
Projecte. L’horari de treball estarà comprès principalment entre les 7:00 i les 19:00 hores. L’horari s’adaptarà als possibles
requeriments necessaris que puguin sorgir durant el desenvolupament de les obres.

MEMÒRIA
Índex
1. Dades de l’obra.
2. Objecte del present pla seguretat i salut.
3. Principis generals durant l’execució de les obres.
4. Avaluació de riscos.
5. Relació de maquinària a utilitzar a l’obra, riscos i mesures preventives.
6. Mitjans auxiliars.
7. Proteccions individuals.
8. Proteccions col·lectives
9. Instal·lacions provisionals
10. Formació i Informació.
11. Medicina preventiva i primers auxilis.
12. Prevenció de riscos de danys a tercers.

S’ha estimat com a període d’execució de les obres (3,25) TRES MESOS I 1 SETMANA, en tres sub-fases, en que s'ha de
compatibilitzar l'accessibilitat dels veïns, vianants i trànsit.
FASE 1: Obres de canvi de paviment del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig (Entre els carrers de Concepció Arenal i
d’Irlanda), s’ha estimat com a període d’execució de les obres (1,25) UN MES I 1 SETMANA.
FASE2: Obres de canvi de paviment del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig (Entre els carrers d’Irlanda i de les
Monges), s’ha estimat com a període d’execució de les obres (1,25) UN MES I 1 SETMANA.
FASE 3: Obres de canvi de paviment del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig (Entre els carrers de les Monges i Gran de
Sant Andreu), s’ha estimat com a període d’execució de les obres (1,25) UN MES I 1 SETMANA.

1. DADES DE L’OBRA
1.1. Situació i emplaçament
La zona d’obra es localitza al Passeig central de la Rambla de Fabra i Puig, entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció
Arenal, al Districte de Sant Andreu de Barcelona.

1.8. Personal i organització de l’equip d’obra
El personal adscrit a l’obra quedarà definit en el corresponent procés de licitació segons el contractista adjudicatari i en el
corresponent pla de seguretat i salut. No obstant a això, s’estima que per a la realització de les obres es disposarà bàsicament
de ma d’obra així com la utilització de maquinària d’obra civil, elements auxiliars i eines manuals. Existirà un encarregat d’obra
i operaris. Per sobre d’aquests existirà un cap d’obra que no hi serà a temps complert a obra però que seguirà de prop el
desenvolupament de la mateixa, restant en tot moment a disposició de la propietat, direcció i coordinació per a qualsevol
aspecte relacionat amb l’obra. S’estima una previsió de mitja de 8 treballadors, amb una punta màxima de 10.

1.2. Descripció de les obres a realitzar
Les obres a executar consisteixen en el canvi de pavimentació del Passeig central de la Rambla de Fabra i Puig. Les actuacions a
realitzar són:
Tancaments perimetrals previs i protecció de l’arbrat existent.
Enderroc i retirada de tots els paviments i elements d’urbanització existents.
Execució de rases i arquetes de serveis amb pas de canalització de tubs.
Nova pavimentació amb aglomerat asfàltic.
Recol.locació del mobiliari urbà.
Gestió de residus.

Abans de l’inici de l’obra, mitjançant un acta estandarditzada per la pròpia empresa adjudicatària, es realitzarà la designació
del recurs preventiu en obra, enviant còpia de la mateixa al Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra per al seu coneixement i
efecte.
El pla de seguretat i salut a realitzar pel contractista haurà de detallar el personal adscrit a l’obra. Així mateix, en obra, el
contractista comunicarà qualsevol nova entrada a obra de treballadors, la realització de noves activitats, canvis en l’execució
de treballs, entrada de maquinària, permisos, documentació així com de qui faci us o sigui responsable del seu control i
manipulació.

La memòria, els plànols de projecte i els annexes amplien la descripció de les obres a executar.
1.3. Promotor de l’obra
El promotor de l’obra, és BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
Departament de Gestió Territorial
Ajuntament de Barcelona
Carrer Bolívia, 105 3ª planta
08018 Barcelona
NIF: A-62320486
1.4. Autor del Projecte
Projectes d’Enginyería i Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.
Persona de Contacte:
Ivan Moraz i Balust (Enginyer Tècnic)
Direcció:
C/Indústria nº 339, Baixos
C.P. / Població:
08027 / Barcelona
Telèfon / Fax.:

93.420.29.10

1.5. Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut
Projectes d’Enginyería i Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.
Persona de Contacte:
Ivan Moraz i Balust (Enginyer Tècnic)
Direcció:
C/Indústria nº 339, Baixos
C.P. / Població:
08027 / Barcelona
Telèfon / Fax.:

93.420.29.10

El pla de seguretat i salut també definirà les empreses subcontractistes que pretengui contractar durant l’obra. Així mateix, en
fase d’obra, qualsevol modificació d’aquestes seran comunicades amb anterioritat a la propietat, direcció i coordinació,
realitzant-se la corresponent adhesió al pla de seguretat i salut, així com la obtenció de justificants d’aptitud, reconeixement
mèdic, formació...
1.9. Accessos a l’obra
L’accés de vehicles i treballadors a l’obra es planteja a través de la Rambla de Fabra i Puig, carrils laterals. L’accés a la zona
d’obra haurà de quedar convenientment tancat durant tota l’obra i únicament obrir-se en el moment d’accedir o sortir
maquinària o material de l’obra, sempre amb supervisió de personal d’obra.
1.10. Il·luminació de l’obra
Ja que l’obra està prevista realitzar-la en l’exterior i principalment durant el dia, es disposarà de llum natural. En cas de
requerir-se enllumenat provisional, s’adaptaran els mecanismes necessaris per assegurar el correcte desenvolupament de les
obres.
Actualment el carrer es troba il.lluminat. La il.luminació existent es situa al portell en les alineacions dels arbres existents,
dintre de l’àmbit associat. Per tant, aquest enllumenat existent es podrà mantenir en actiu assegurant així l’existència
d’enllumenat en l’àmbit de l’obra durant la totalitat de les mateixes.
1.11. Zones d’acopi i instal·lacions
A nivell d’acopis, per tal mirar de no afectar a la disponibilitat d’aparcament existent en la zona i ja que la tipologia de
materials a acopiar responen bàsicament a materials de col·locació imminent o pròxima, l’espai per a l’acopi de materials
estarà situat a la zona central de la Rambla de Fabra i Puig, segons l’organització d’espai que consideri oportuna el contractista.

1.6. Coordinador de Seguretat i Salut i direcció de les obres
El coordinador de Seguretat i Salut, serà nomenat en el moment de les obres, pel promotor de l’obra, en aquest cas, BIM/SA,
Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
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Per motius de seguretat, aquest acopi es procurarà que es situï en un recinte delimitat i en cas de ser necessari tancat. En cap
cas, es podrà utilitzar com a zones d’acopi les zones on en la seva part inferior existeixi l’aparcament dels edificis ja que es
desconeix la capacitat estructural dels mateixos.
Les casetes d’obra i instal·lacions provisionals, seguiran el mateix criteri de col·locació i organització que el del material d’acopi,
quedant aquestes situades sempre dintre del recinte tancat. Dintre del recinte d’obra no es podrà aparcar vehicles dels
operaris o tècnics implicats a l’obra

Per a permetre l’execució de les obres de canvi de pavimentació es planteja realitzar un tancament perimetral de l’espai públic
agafant el màxim d’àmbit possible i respectant els passos longitudinals de la rambla, pels passo de les voreres laterals. Aquest
tancament respectarà l’accés a tots els habitatges, així com l’accés als locals comercials, tots els recorreguts habituals dels
vianants estan garantitzats al cent per cent, així com els accessos a locals, guals o equipaments de la zona. Degut a la petita
dimensió de l’àmbit, no es considera necessari realitzar un encreuament transversal de la mateixa.
El tancament del recinte d’obra es realitzarà seguint les normes del Manual d’aplicació de la imatge per al nou tancament de
les obres municipals, el qual s’adjunta al plec de condicions del present projecte. Aquest tancament es realitzarà amb tanca
metàl·lica de simple torsió, col·locada sobre barres corrugades ancorades al terra o sobre peus de formigó i portarà la lona de
protecció.

1.12. Tancaments i recorreguts
Treballs previs a la realització de l’obra
Abans de les obres, es disposarà la senyalització exigida per la normativa de Seguretat i Salut, que es recollirà al corresponent
Estudi de Seguretat i Salut, per garantir les condicions de Seguretat i Salut dels vianants, treballadors i vehicles. La senyalització
i els elements de abalisament es fixaran de manera que quedi impedit el seu moviment o extracció.

Recorreguts de vehicles
Tal i com s’ha avançat anteriorment, l’actuació es concentra a l’àmbit públic, per aquest motiu a mode general no existirà cap
tipus d’afectació sobre la xarxa viària, fora de la lògica circulació de vehicles que accedeixen o surten de l’obra.

La senyalització de l’obra s’adequarà també, a les fases d’obra que es preveuen. En tot moment es mantindran delimitats uns
passos per vianants, i aquests es senyalitzaran adequadament.

En l’àmbit d’actuació no s’han detectat guals de vehicles que puguin quedar afectats per l’obra.

Les tanques de delimitació d’obra, seran tanques de mòduls transparents de 200 cm d’alçària mínima, amb xarxa metàl·lica
rígida muntada sobre tubs metàl·lics, peus i forats de formigó prefabricat d’un model homologat per l’Ajuntament de
Barcelona.

1.13. Interferències i serveis afectats
No està previst l’afectació de serveis durant l’execució de les obres.

Podran portar un plafó de xapa metàl·lica fins a una alçada màxima d’un metre i quedaran fixades al paviment amb barres
d’acer corrugat i lligades entre elles. Les tanques metàl·liques només s’admetran per a proteccions provisionals en operacions
de càrrega i descàrrega, desviacions momentànies de trànsit o altres operacions provisionals. Les portes per accés de vehicles i
l’accés de personal de l’obra seran independents.

1.14. Situacions d’emergència
En cas d’accident es seguirà el procediment detallat en el punts 12 i 13 del plec de condicions del present estudi de seguretat i
salut així com el protocol d’actuació específic que defineixi el contractista en el seu pla de seguretat i salut i s’utilitzaran els
telèfon d’emergència 112.

Totes les tanques disposaran de abalisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre tal i com s’indica al Manual
de Qualitat de les Obres. Implantació i Incidència en l’Àmbit del Domini Públic. Sector Urbanisme.

1.15 Centre hospitalari més proper
Hospital de la Vall d’Hebrón
Passeig de la Vall d’Hebrón, 119 - 129
08035 Barcelona
Telèfon: 934 89 30 00

Fora de l’àmbit de l’obra, es col·locaran dos rètols perfectament visibles, on s’indicarà la prohibició de circulació en la zona
amb l’excepció de serveis i vehicles d’emergència.
També es disposaran cartells amb la senyalització excepcional per l’obra indicant la data d’inici i fi de les obres, que inclourà la
senyal de prohibició de parar i estacionar-se, així com un rètol, amb l’etiqueta de l’obra, d’acord amb la normativa gràfica i les
prescripcions tècniques de l’Ajuntament de Barcelona.

2. OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
El present Estudi de Seguretat i Salut, s’annexa al projecte constructiu i avarca les problemàtiques específiques de seguretat i salut
de l’obra a executar i es redacta d’acord amb les característiques senyalades en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de
1997.

Es seguiran els criteris definits en el “Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i Incidència en l’Àmbit de Domini Públic.
Sector d’Urbanisme”, de l’Ajuntament de Barcelona.

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional
i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

Els senyals i els elements de abalisament i defensa a emprar seran:
Els definits específicament com a senyals B, C, D i E a la Normativa per a la informació i senyalització d'obres:
Senyals B d'indicació de direccions.
Senyals C d'avisos sobre incidències.
Senyals D d'informació a vianants.
Senyals E d'esquemes de desviació.

3. PRINCIPIS GENERALS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
L’article 10º del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’ art. 15º de la “Ley de
Prevención de Riesgos laborales” (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre) durant l’execució de l’ obra. I en particular en les següents
activitats:
El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions.
L’elecció de l’emplaçament de llocs i àrees de treball, tenint en compte les condicions d’accés i la determinació de les vies
o zones de desplaçament o circulació.
L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que es tindrà amb els diferents treballs o fases
de treball.
La cooperació entre els contractistes, subcontractistes
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15º de la llei 31/95 són els següents:
· L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els següents principis generals:
· Evitar riscos, avaluar els riscos que no es puguin evitar i combatre els riscos en origen.

Senyals reglamentaris: Senyal de perill indefinit, senyal del pendent de la rampa, senyal de limitació de velocitat, senyal de
prohibit avançar, senyal de pas preferent, senyal de "stop" i "direcció obligatòria".
Els de la Norma de carreteres per a vies de circulació de velocitat màxima a 50 km/h.
Elements i dispositius d'acord amb la Norma de carreteres 8.3-IC: cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions, cartell de
senyalització de seguretat laboral, cons de plàstic reflectants, cinta d'abalisament, amb suport cada 5 m, llums amb làmpada
intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V.
En les zones on es prohibeixi l'estacionament on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de Senyalització excepcional"
de 1050 x 600 mm, amb deu dies d'antelació a l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Urbana.
Recorreguts de vianants
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L’acció preventiva persegueix els següents objectius: l’eliminació o supressió dels riscos actuant o modificant els factors que li
donen cobertura. Si això no fos possibles, s’imposa la necessitat d’avaluar aquests riscos conforme metodologies comunament
acceptades amb el que s’aconsegueix el control dels mateixos i la reducció dels seus efectes. L’adopció de les mesures pertinents
que han d’incidir preferentment sobre la seva font i origen, removent les causes directes i indirectes que poden desencadenar la
seva transformació en incidents o accidents. La substitució dels elements perillosos del treball per altres que comportin poc o cap
risc.
· Adaptar el treball a la persona en particular a la que respecta la concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips dels mètodes
de treball i producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els defectes dels mateixos a la salut. Això implica:
• L’adopció de mesures que ens portin a l’adaptació del treball i el seu entorn a les capacitats de les persones, aplicant els principis
ergonòmics a la prevenció.
• La atenuació del treball monòton i repetitiu mitjançant la caracterització dels llocs de treball i l’elecció dels equips, dels mètodes
de treball i de producció més adequats per a reduir els efectes nocius per a la salut.
· Tenir en compte l’evolució de la tècnica
La assumpció de noves tecnologies aporta els riscos que són propis del contacte amb el desconegut; en tal cas, les mesures a posar
en pràctica es referències a:
• El coneixement dels riscos, mitjançant la corresponent informació, formació i destrament
• La seva transmissió als comandaments intermedis i treballadors afectats.
· Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
· Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals en el treball.
· Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva i mesura preventiva de senyalització a la individual.
El principi que ha de persistir en tot programa d’acció preventiva i que consisteix en l’anteposició i primacia de la protecció
col·lectiva i mesura preventiva de senyalització a la individual; és a dir, aquesta té un caràcter subsidiari, i s’utilitza quan aquella no
és possible o no és suficient.
· Donar les degudes instruccions als treballadors.
· L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment de
donar els treballs.
· L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i
adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
· L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències, no temeràries que pugui cometre el
treballador. Per a la seva aplicació es tindran en comte els riscos addicionals que pogués implicar determinades mesures
preventives, que només es podran adoptar quan la magnitud de d’aquests riscos sigui substancialment inferior al dels quals es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
· Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la prevenció de riscos
derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, o treballadors autònoms.

Mitjana

Alta

La probabilitat pot ser baixa, mitjana, alta.
Baixa
Es molt estrany que es produeixi la creació del risc
Mitjana
El risc es preveu que es materialitzi en algunes ocasions
Alta
Per les característiques del treball, el risc es pot produir de forma continuada
La magnitud del risc es troba comparant els graus que s'atribueixin a cadascuna de les variables gravetat i probabilitat segons
el quadre següent:
GRAVETAT
MAGNITUT DEL RISC
Alta
Mitjana
Baixa
Alta
Molt Alt
Alt
Moderat
PROBABILITAT
Mitjana
Alt
Moderat
Baix
Baixa
Moderat
Baix
Molt Baix
Cadascuna de les variables precedents té un significat relatiu a la major o menor exigència de controlar el risc, la qual cosa
condueix necessàriament a dissenyar un quadre de prioritats on s’indiqui el procediment a seguir:
RISC
Molt Baix

Magnitud del risc
S'estima la magnitud del risc a través dels criteris objectius de la gravetat i probabilitat.

Baix

A. Gravetat
Es refereix a la gravetat de les conseqüències en el cas que el risc es materialitzés i s'expressa en tres graus: baixa, de conseqüències
menys greus; mitjana, de conseqüències greus i alta, de conseqüències extremadament greus. En el quadre següent, a manera
d'exemple, es detallen les lesions i danys que han d'enquadrar-se en cada grau:
CONSEQÜÈNCIES: LESIONS I DANYS

Baixa




Mal de cap
Desconfort
Molèsties e irritacions
Talls
Cremades
Commocions
Revinclades importants
Fractures Menors
Sordera
Asma
Dermatitis
Trastorns musculars-esquelètics
Infermetat que comporta a una incapacitat menor
Amputacions
Fractures majors
Intoxicacions
Lesions múltiples
Lesions fatals
Càncer i altres infermetats cròniques que retallin severament la vida

B. Probabilitat
Aquesta variable contempla la major o menor probabilitat que concorrin juntament unes o altres circumstàncies perquè el risc
es materialitzi, tenint en compte les vegades o freqüència en què aquell pugui presentar-se.

4. AVALUACIÓ DE RISCOS
Les activitats principals que es desenvoluparan a l’obra són les següents:
Tasques prèvies i d’implantació (tancaments perimetrals previs i protecció de l’arbrat existent)
Enderrocs (retirada de tots els paviments i elements d’urbanització preexistents)
Moviment de terres (rases, formació de nivells i noves rasants)
Infraestructures de serveis (drenatge, enllumenat públic, reg, tapes registre elèctriques)
Pavimentació (formigó in situ, lloses i murs)
Petites estructures de contenció.

GRAVETAT





















Moderat

Alt

Talls i cops petits
Irritació dels ulls per pols

SIGNIFICAT
Per a l’execució de l’activitat plantejada, en fase de projecte es considera que el risc
generat no és rellevant, no sent necessari estudiar cap mesura concreta.
Degut a les característiques d’aquesta activitat, en fase d’obra serà necessari que el pla de
seguretat valori les proteccions individuals i col·lectives per a l’execució d’aquesta
activitat en fase d’obra i que es segueixin els principis de l’acció preventiva i el
compliment de les mesures generals de seguretat.
El projecte incorporarà especificacions concretes o mesures preventives per a l’execució
d’aquest capítol en fase d’obra. El pla de seguretat haurà d’estudiar l’activitat i les
especificacions de projecte millorant-les en la mesura de lo possible per a minimitzar el
risc existent. El pla indicarà les mesures preventives, proteccions individuals i col·lectives a
aplicar, recursos tècnics i humans que seran d’aplicació en l’execució de l’activitat.
En el projecte estudia amb detall l’activitat a executar, no sent possible realitzar un procés
constructiu o organització que minimitzi el possible risc a generar. El projecte incorpora
mesures preventives i especificacions concretes per a l’execució d’aquest capítol en fase
d’obra. El pla de seguretat haurà de realitzar un estudi específic amb detall plantejant
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Molt Alt

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina
Cops amb objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules
Atrapament per o entre objectes
Atrapaments per bolcada de màquines.
Sobreesforços.
Exposició a temperatures extremes
Contactes elèctrics.
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.
Exposició a radiacions.
Explosions.
Incendis.
Causats per sers vius.
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents químics.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents físics
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents biològics.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents psicosocials.
Riscos derivats d’exigències del treball.
Factors de risc personal.
Instal·lacions de neteja personal i benestar
a les obres.

sistemes organitzatius o recursos que permetin baixar el risc existent o en cas de que no
sigui possible, acotar i controlar els risc. El pla indicarà les mesures preventives,
proteccions individuals i col·lectives a aplicar, recursos tècnics i humans que seran
d’aplicació de forma estricta en l’execució de l’activitat.
No es pot tolerar el risc. Convé evitar el plantejament d’aquestes activitats o modificar el
sistema d’execució per a baixar la magnitud del risc generat. En cas d’excepcions,
aquestes han de quedar clarament justificades.

A continuació s’adjunta l’avaluació de riscos específica per a cada una de les activitats principals de l’obra en qüestió, segons
les característiques particulars de la mateixa (dimensions, procediment constructiu plantejat, condicionants...). A partir
d’aquesta avaluació de riscos, en funció del quadre anterior, es realitza un detall de les especificacions concretes, mesures
preventives, proteccions col·lectives i individuals a implantar per aquells riscos moderats i alts:
TASQUES PRÈVIES I D’IMPLANTACIÓ

Probabilitat

Gravetat

Aval. Risc

Caigudes de persones a diferent nivell.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Caigudes d’objectes per desplom.
Caiguda d’objectes per manipulació.
Caiguda d’objectes despresos
Cops amb objectes immòbils.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina BAIXA
Cops amb objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules
Atrapament per o entre objectes
Atrapaments per bolcada de màquines.
Sobreesforços.
Exposició a temperatures extremes
Contactes elèctrics.
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.
Exposició a radiacions.
Explosions.
Incendis.
Causats per sers vius.
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents químics.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents físics
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents biològics.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents psicosocials.
Riscos derivats d’exigències del treball.
Factors de risc personal.
Instal·lacions de neteja personal i benestar
a les obres.

BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA

BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
MITJANA
BAIXA
MOLT BAIX
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
ALTA

MOLT BAIX
BAIX
MOLT BAIX
BAIX
BAIX
MOLT BAIX

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

BAIXA
BAIXA
BAIXA

BAIXA
BAIXA
BAIXA

MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

ENDERROCS

Probabilitat

Gravetat

Aval. Risc

Caigudes de persones a diferent nivell.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Caigudes d’objectes per desplom.
Caiguda d’objectes per manipulació.
Caiguda d’objectes despresos
Cops amb objectes immòbils.

MITJANA
ALTA
MITJANA
MITJANA
BAIXA
BAIXA

MITJANA
BAIXA
MITJANA
MITJANA
MITJANA
MITJANA

MODERAT
MODERAT
MODERAT
MODERAT
BAIX
BAIX

BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MODERAT

BAIXA
BAIXA
MITJANA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA

BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
ALTA

MOLT BAIX
MOLT BAIX
BAIX
MODERAT
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MODERAT
MOLT BAIX
BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MODERAT

MITJANA

BAIXA

BAIX

MITJANA

MITJANA

MODERADA

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

BAIXA
BAIXA
BAIXA

BAIXA
BAIXA
BAIXA

MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
DES DE PLATAFORMES MÒBILS
Mesures preventives
No es pot pujar o baixar de la plataforma quan està en moviment, i cal mantenir sempre el cos en el seu interior.
S’ha d’accedir a la plataforma per les vies d’accés previstes pel fabricant, mai per l’estructura.
Cal accionar els controls de la plataforma de manera lenta i uniforme.
Cal verificar que les condicions del sòl són apropiades per suportar la càrrega màxima indicada pel fabricant.
A més a més, cal evitar zones de dolls, forats, taques de greix o qualsevol risc potencial.
Quan la plataforma estigui en moviment cal subjectar-se a les baranes amb fermesa.
No es pot pujar o seure a les baranes de la plataforma.
No es pot allargar l’abast de la plataforma amb mitjans auxiliars com ara escales i bastides.
No s’ha de sobrepassar la càrrega màxima ni el nombre màxim de persones autoritzades pel fabricant.
Cal fer servir sempre els mètodes d’anivellació o estabilització més adequats.
No es pot manipular ni desactivar cap dels dispositius de seguretat de la plataforma.
Abans d’iniciar els treballs cal revisar l’entorn de treball per tal d’identificar els perills de la zona: línies elèctriques, bigues, etc.
S’han de suspendre els treballs en condicions meteorològiques adverses: vent fort, tempestes amb descàrregues elèctriques,
etc.
Cal llegir el manual d’instruccions de l’equip abans d’utilitzar-lo.
Cal respectar la distància d’estacionament o treball de la plataforma de 2 m a la vora d’una excavació.
L’ús d’aquests equips està reservat a personal autoritzat.
Cal mantenir la plataforma de treball neta i ordenada.
Proteccions col·lectives
No s’ha d’accionar la plataforma sense la barra de protecció col·locada o la porta de seguretat tancada.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Arnès.
Roba de treball.
DES D’ESCALES MANUALS
PAGINA 4

237

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
PER ORDRE I NETEJA INSUFICIENTS
Mesures preventives
S’han d’evitar abocaments de greixos o líquids que facilitin les relliscades.
Cal passar les canalitzacions provisionals, en especial les elèctriques, penjades del sostre.
Cada treballador ha de mantenir net i ordenat el seu lloc de treball, recollir periòdicament els residus que genera i llençar-los
en els contenidors pertinents.
Cada treballador ha de ser responsable de tenir ordenades les seves eines de treball i evitar que dificultin el pas o les activitats
d’altres companys.
Cal evitar la presència de maquinària, equips o materials en les zones de pas.
Quan les circumstàncies o la tipologia de l’obra ho requereixin, l’equip d’obra ha de planificar els passos i els itineraris del
personal a l’interior de l’obra i, quan calgui, cal que se senyalitzin i es delimitin.
Cal definir adequadament els sistemes de transport intern i evacuació dels residus: carretons, tremuges o similar.
Cal definir adequadament la tipologia i la quantitat dels contenidors que han de contenir els residus.

Mesures preventives
Cal fer servir totes dues mans per pujar i baixar.
L’escala ha d’estar subjectada per la part superior a l’estructura; per la part inferior ha de disposar de sabates antilliscants,
grapes o qualsevol mecanisme antilliscant i s’ha d’aguantar sempre sobre superfícies planes i sòlides.
No es poden utilitzar les escales com a passarel·les.
No es poden empalmar escales, llevat que ho hagi previst el fabricant.
Cal col·locar-les en un angle de 75º respecte a l’horitzontal.
Han de sobrepassar en un metre el punt de suport superior.
Cal revisar les abraçadores de les escales extensibles.
Els esglaons han d’estar acoblats.
El tensor ha d’estar completament estirat en les escales de tisora.
Per utilitzar l’escala cal verificar que ni les sabates ni la mateixa escala no estan brutes de substàncies que patinin: greix, oli,
etc.
Per utilitzar l’escala cal mantenir el cos en l’amplada d’aquesta escala.
Cal evitar realitzar activitats amb vibracions excessives o pesos importants.
No es pot moure l’escala quan hi hagi un treballador.
En les escales de tisora, l’operari no es pot situar una cama a cada lateral de l’escala.
Les escales de tisora han d’estar dotades amb un sistema antiobertura.
Són prohibits el transport i la manipulació de càrregues en les escales de mà quan el pes o les dimensions de la càrrega puguin
comprometre la seguretat del treballador.
Els travessers de les escales han d’estar en posició horitzontal.
L’ascens i descens i els treballs des d’escales s’han de fer de cara als escalons.
El transport a mà d’una càrrega per una escala de mà s’ha de fer de manera que no impedeixi una subjecció segura.
No es poden utilitzar escales acabades de pintar.
No es poden utilitzar escales de mà de més de 5 metres de longitud, la resistència de les quals no tingui garanties.
Les escales suspeses s’han de fixar de manera segura per tal d’evitar moviments de balanceig. Les escales compostes de varis
elements adaptables o extensibles han d’utilitzar-se de manera que la immobilització recíproca dels diferents elements estigui
assegurada.
No es permet fer servir escales de mà en els treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar si no estan prou
protegits.
És prohibit l’ús simultani de l’escala manual per més d’un treballador.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Proteccions col·lectives
En treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar s’han de col·locar les proteccions col·lectives més
adequades a la geometria de la zona que cal protegir.

Proteccions col·lectives
S’ha de definir i senyalitzar degudament les zones d’apilament i emmagatzematge de materials i residus, com també les zones
destinades a la maquinària.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.
PER RELLISCADES
Mesures preventives
S’han d’emmagatzemar els envasos de productes especials (olis, greixos, pintures, etc.) en posició vertical, en zones
prèviament definides, sobre paviments impermeables, a cobert i sempre que sigui possible en cubetes.
Cal col·locar cubetes sota les aixetes o les zones de subministrament de productes que puguin generar residus especials, per tal
de recollir abocaments incontrolats o degoteigs.
S’han de definir els contenidors necessaris i adequats per als residus especials.
Cal acotar les zones d’apilament de materials susceptibles de provocar relliscades per evitar-ne l’expansió incontrolada.
Cal abocar material absorbent en zones humides on es pugui produir fàcilment verdet.
S’ha de mantenir el calçat sempre net de restes de fang o elements que puguin provocar relliscades.
Cal mantenir les eines ordenades i fora del lloc de pas.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Proteccions col·lectives
S’han de definir i senyalitzar les zones susceptibles de provocar relliscades després d’haver-se produït vessaments importants
de productes químics o similars.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Arnès (per sobre de 3,5 m).
Roba de treball.
DES DE MÀQUINARIA MÒBIL
Mesures preventives
El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
S’ha de pujar i baixar de la màquina únicament per l’escala prevista pel fabricant.
Per pujar i baixar per l’escala de la màquina, cal fer servir totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la màquina.
Per baixar de la màquina no es pot saltar directament des de la cabina.
És prohibit transportar persones alienes sobre la màquina.
Cal netejar l’escala d’accés de la màquina per evitar acumulacions de fang.
Proteccions col·lectives
S’han de mantenir en bon estat les proteccions col·lectives existents en la maquinària.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

PER IL·LUMINACIÓ INSUFICIENT
Mesures preventives
Sempre que sigui possible, cal mantenir la il·luminació natural i completar-la només quan sigui necessari.
La il·luminació artificial ha de ser apropiada i prou intensa, i el color de la llum no ha d’ocasionar efectes negatius, de manera
que el color més recomanat és el blanc.
S’ha d’utilitzar preferentment la il·luminació artificial general, complementada amb llums localitzades en zones concretes que
requereixin nivells d’il·luminació més elevats.
Cal adequar els nivells d’il·luminació d’acord amb el tipus de treball i depenent del grau de dificultat. Aquests nivells es troben
tipificats segons la legislació vigent com a nivells mínims d’il·luminació.
Cal dotar els sistemes d’enllumenat artificial dels quadres amb els dispositius de protecció adequats i en bon estat de
manteniment.
S’ha de verificar que els sistemes d’il·luminació utilitzats no originen riscos elèctrics, d’incendi o explosió.
S’han de substituir les bombetes o fluorescents fosos.
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Cal conèixer l’alçària màxima de la maquinària per tal d’evitar interferències amb elements viaris, línies elèctriques o similar.
Cal controlar la maquinària únicament des del seient del conductor.
En actuacions dins de l’aigua, s’ha d’utilitzar la cullera per verificar la profunditat del fons i per descobrir possibles cavitats o
perills.
Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de seguretat, cal
aparcar la maquinària en un lloc segur i esperar.
Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, s’ha d’orientar el braç cap a baix gairebé tocant al terra, si s’escau.
Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un senyalista expert que el
guiï.
Cal respectar la senyalització interna de l’obra.
No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.
Cal extreure el material amb vista al pendent.
S’ha de moure la maquinària amb la pala recollida i en el sentit del moviment, si s’escau.
Cal evitar desplaçaments de la maquinària en zones a menys de 2 m de la coronació dels talussos.
S’ha d’estacionar la maquinària en zones retirades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, d’esllavissaments o
inundacions. Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del
motor.
S’han de fer manteniments periòdics de la maquinària d’acord amb les instruccions del fabricant.
Proteccions col·lectives
Cal delimitar i senyalitzar amb malla de senyalització o similar les zones de risc de desplom.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la cabina).
Calçat de seguretat.
Faixa i cinturó antivibracions.
Roba de treball.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la cabina).

Cal netejar periòdicament els llums i les proteccions transparents.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Proteccions col·lectives
No aplicable.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
PER ENSOPEGAR AMB CABLES ELECTROMÀNEGUES
Mesures preventives
Cal fer tota l’estesa elèctrica de manera aèria i prevenir la circulació de persones i vehicles.
Cal cobrir els cables o mànegues de manera provisional a les zones de pas.
Sempre que sigui possible, no s’han de fer servir cables excessivament llargs.
Cal planificar la distribució adequada d’endolls elèctrics.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Proteccions col·lectives
Cal definir i senyalitzar les zones afectades per aquests elements quan la quantitat o la perillositat ho requereixin.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.
PER CAMINA PER SUPERFICIES IRREGULARS
Mesures preventives
Cal il·luminar correctament les zones de treball.
És prohibit caminar per sobre els carrils ferroviaris.
Cal desplaçar-se amb precaució en les zones amb superfícies irregulars.
S’han d’evitar vessaments de greixos o líquids que facilitin les relliscades.
Cada treballador ha de ser responsable de tenir ordenades les seves eines de treball i evitar que dificultin el pas o les activitats
dels altres companys.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Proteccions col·lectives
Separar degudament les zones d’apilament i emmagatzematge de materials i residus, com també la zona destinada a la
maquinària i zones de pas.
Quan les circumstàncies o la tipologia de l’obra ho requereixin, l’equip d’obra ha de planificar els passos i els itineraris del
personal a l’interior de l’obra i, quan sigui necessari, senyalitzar-los i delimitar-los.
Equips de protecció individual
Casc.
Guants contra agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Roba i accessoris de senyalització.

DE MATERIALS TRANSPORTATS DES DE CAMIONS
Mesures preventives
No s’han de sobrecarregar els camions ni passar del PMA indicat pel fabricant.
Cal cobrir la caixa del camió amb lones quan es transportin materials a granel.
S’han de carregar els materials que cal transportar uniformement repartits i subjectats amb elements auxiliars, quan sigui
necessari.
Cal respectar les normes de circulació i mantenir la velocitat adequada en cada cas.
S’ha de comprovar que la contraporta del camió es troba totalment tancada.
Cal comprovar el bon estat del remolc.
Proteccions col·lectives
No aplicable.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la cabina).
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la cabina).

CAIGUDES D’OBJECTES PER DESPLOM
PER MANIOBRES INCORRECTES DE LA MÀQUINARIA
Mesures preventives
S’ha de verificar que la persona que condueix maquinària està autoritzada, té el carnet B de conduir i té la formació i la
informació de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5. D’aquesta manera, abans de manipular maquinària cal
haver-se’n llegit el manual d’instruccions.
No es poden superar els pendents indicats pel fabricant.
En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del terreny poden
haver canviat.
Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de les màquines responen correctament i estan en perfecte
estat: frens, cadenes, clàxon, llums estàtics, etc.
Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
Cal assegurar la màxima visibilitat de les màquines i netejar-ne els retrovisors, els parabrises, els llums i els miralls.
S’ha de verificar que la zona de conducció està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona de
comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.

CAIGUDES D’OBJECTES PER MANIPULACIÓ
MANUAL DE CÀRREGUES
Mesures preventives
No s’han de fer moviments bruscos durant la manipulació o el transport de càrregues.
No es poden manipular ni transportar materials de pesos excessius per a la persona.
Abans d’aixecar la càrrega, cal examinar-la per detectar cantons punxeguts, brutícies, etc., i decidir, segons la forma, el pes i el
volum, el millor lloc per subjectar-la.
Quan el trasllat d’aquests materials s’hagi de fer utilitzant elements auxiliars com ara escales, bastides o similar, aquests
elements han de ser emprats de manera adequada.
En el moment d’iniciar l’aixecament de la càrrega, els peus han d’estar separats una distància equivalent a l’amplada de
l’espatlla.
Cal ajupir-se doblegant els genolls, mai l’esquena.
En càrregues pesants o difícils de manipular, cal recórrer a l’ajuda d’un altre treballador.
S’ha de verificar l’estat correcte de les eines abans d’utilitzar-les.
Cal utilitzar les eines correctament.
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Mascareta.
Guants contra agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Arnès (només en situacions especials).
Roba de treball.

Proteccions col·lectives
No aplicable.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Guants contra agressions mecàniques.
Roba de treball.
MECÀNICA DE CÀRREGUES
Mesures preventives
S’ha d’utilitzar l’equip d’elevació segons les instruccions del fabricant.
En cap cas, l’operari no pot pujar a la càrrega.
No s’han de fer moviments bruscos en l’arrencada i la hissada de la càrrega.
Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant, les quals han d’estar en un lloc visible.
S’ha de subjectar la càrrega de manera estable a través dels punts d’ancoratge i les eslingues que calguin. Quan la tipologia
dels elements transportats, com, per exemple, la mida, ho requereixi, cal recobrir tot el material amb una xarxa o similar.
Cal verificar l’existència del pestell de seguretat en els ganxos.
És prohibit treballar quan les condicions meteorològiques posin en perill les condicions de seguretat.
Cal comprovar el bon estat de les eslingues, els cables i els altres elements de subjecció en cada utilització.
Cal verificar i respectar les indicacions de càrrega màxima admissible.
En cap cas l’operari que carrega i descarrega la càrrega no s’ha de col·locar sota la càrrega mentre està suspesa.
Hi ha d’haver un codi de senyals conegut per tots els operaris que intervinguin en treballs relacionats amb l’arrencada i la
hissada de la càrrega.
Proteccions col·lectives
Cal senyalitzar la zona de treball quan sigui necessari.
Equips de protecció individual
Casc.
Guants contra agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

CONTACTES ELÈCTRICS
D’OPERARIS AMB LÍNIES AÈRIES
Mesures preventives
Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric:
1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió.
2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar
3: Verificar absència de tensió
4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió.
5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball.
Abans d'iniciar els treballs s’han d'identificar totes les línies i planificar les actuacions.
En cas de dubtes o dificultats cal requerir la presència d'empleats de la companyia subministradora.
L'encarregat ha d'informar tots els treballadors afectats d’aquest risc.
S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió (RAT) i del RD 614/2001.
S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorològiques (vent, pluja, tempesta, etc.) posin en perill les condicions
de seguretat.
Si s'han de realitzar treballs prop de línies elèctriques, s'han de mantenir les distàncies de seguretat que exigeix el RD
614/2001:
Un≤
≤1
3
6
10
15
20
30
45
66
110
132
220
380

ATRAPAMENTS PER OBJECTES O ENTRE OBJECTES
PER ACTIVITATS D’ENDERROC
Mesures preventives
Cal seguir rigorosament les indicacions del projecte d’enderroc.
Els enderrocs han de ser realitzats per personal autoritzat.
Cal apuntalar les zones on es detecti el perill d’ensorrament incontrolat.
S’ha de planificar i verificar la influència de l’enderrocament sobre els edificis pròxims.
Cal evitar que els operaris treballin en nivells diferents.
S’ha de determinar la seqüència d’enderroc més adequada per a cada cas.
Cal fer la demolició de dalt a baix.
És prohibida la permanència dels treballadors en la verticalitat dels treballs d’enderroc.
Cal controlar i limitar l’acumulació d’enderrocs a les plantes d’un edifici en enderrocs parcials.
Cal col·locar tremuges d’evacuació de runa per facilitar la retirada dels enderrocs.
És prohibit treballar en obres de demolició en condicions meteorològiques adverses: vent fort, pluja, neu, etc.
Cal verificar que la maquinària utilitzada per a l’enderroc s’adequa a les característiques de l’immoble o zones que cal
enderrocar.
En enderrocs amb explosius, se n’ha de limitar la manipulació als especialistes i cal comunicar a les autoritats locals la
realització de l’enderroc.
Quan calgui retirar elements d’amiant, com, per exemple, plaques o canonades de fibrociment, prèviament cal redactar el
preceptiu pla de treball que ha d’aprovar l’autoritat laboral competent. Per fer aquests tipus d’enderrocs cal que les empreses
estiguin inscrites al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).
Cal evitar sobrecàrregues excessives generals o puntuals dels forjats.
Proteccions col·lectives
S’ha de tancar i senyalitzar la zona que cal enderrocar.
Equips de protecció individual
Casc.
Ulleres.

Dpel-1
50
62
62
65
66
72
82
98
120
160
180
260
390

Dpel-2
50
52
53
55
57
60
66
73
85
100
110
160
250

Dprox-1
70
112
112
115
116
122
132
148
170
210
330
410
540

Dprox-2
300
300
300
300
300
300
300
300
300
500
500
500
700

Un: tensió nominal de la instal·lació (Kv).
Dpel-1: distància fins a límit exterior de la zona de perill
quan hi hagi risc de sobretensió per llamp (cm).
Dpel-2: distància fins a límit exterior de la zona de perill
quan hi hagi risc de sobretensió per llamp (cm).
Dprox-1: distància fins a límit exterior de la zona de proximitat
quan sigui possible delimitar amb precisió la zona de treball
i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la
realització del treball (cm).
Dprox-2: distància fins a límit exterior de la zona de proximitat
quan sigui possible delimitar amb precisió la zona de treball
i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la
realització del treball (cm).

Definicions segons el RD 614/2001:
1. Zona de perill o zona de treballs en tensió: espai al voltant dels elements en tensió on la presència d'un treballador
desprotegit suposa un risc greu i imminent perquè es pot produir un arc elèctric, o un contacte directe amb l’element en
tensió, tenint en compte els gestos o els moviments normals que pot fer el treballador sense desplaçar-se.
2. Zona de proximitat: espai delimitat al voltant de la zona de perill des de la qual el treballador pot envair accidentalment
aquesta zona. On no s’interposi una barrera física que garanteixi la protecció davant del risc elèctric, la distància des de
l’element en tensió fins al límit exterior d'aquesta zona ha de ser la indicada en la taula.
En cas que els treballs que s’han de realitzar no permetin mantenir les distàncies de seguretat anteriorment esmentades, s'ha
de sol·licitar el descàrrec de la línia a la companyia propietària. Això consisteix a deixar la línia fora de servei amb tots els
conductors en curtcircuit i connectats a terra. L'execució d'aquesta mesura només la pot realitzar la companyia propietària de
la línia.
Abans d'iniciar el treball, l'encarregat de l'obra ha d'exigir que:
1r. S'hagin col·locat equips de connexió de terra i curtcircuit en els conductors de la línia de manera visible des del lloc del
treball.
2n. Li lliurin una confirmació escrita que la mesura s'ha portat a terme i que no la retiraran sense avisar-lo.
Proteccions col·lectives
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Reducció de la zona d'abast de l'element d'altura mitjançant la instal·lació de dispositius de seguretat que limitin el recorregut
de les seves parts mòbils. Aquests dispositius acostumen a ser elèctrics, mecànics o hidràulics. Generalment, aquesta mesura
només s'aplica als elements d'altura que operen immobilitzats sobre el terreny.
Reducció de la zona d'abast de la càrrega d'una grua torre mitjançant un dispositiu que limiti el recorregut del carro per la
ploma.
Reducció de la zona d'abast d'una grua torre mitjançant un dispositiu que limiti la rotació de la ploma.

Cal col·locar obstacles que evitin que l'àrea de treball envaeixi la zona de proximitat de les línies aèries.
Equips de protecció individual
Casc.
Guants contra agressions d'origen elèctric (si cal manipular les línies). Només personal autoritzat per la companyia.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.
DE MAQUINÀRIA AMB LÍNIES AÈRIES
Mesures preventives
Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric:
1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió.
2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar
3: Verificar absència de tensió
4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió.
5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball.

Equips de protecció individual
Casc.
Roba de treball.
DE MAQUINÀRIA AMB LÍNIES SUBTERRÀNIES
Mesures preventives
Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric:
1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió.
2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar
3: Verificar absència de tensió
4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió.
5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball.
Abans d'iniciar els treballs s'han d'identificar totes les línies i planificar les actuacions.
En cas de dubtes o dificultats cal requerir la presència d'empleats de la companyia subministradora.
L'encarregat ha d'avisar tots els maquinistes afectats d’aquest risc.
S'han de senyalitzar totes les línies perilloses per evitar-ne la ruptura.
Si s'han de realitzar treballs prop de línies elèctriques, s’ha de sol·licitar el descàrrec de la línia a la companyia propietària. Això
consisteix a deixar la línia fora de servei amb tots els conductors en curtcircuit i connectats a terra. L'execució d'aquesta
mesura només la pot realitzar la companyia.
S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió (RAT) i del RD 614/2001.
En zones de serveis afectats, els operaris de les diferents màquines han d’actuar amb precaució i sempre guiats per
encarregats experimentats.
S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorològiques (pluja, tempesta, etc.) posin en perill les condicions de
seguretat.
Proteccions col·lectives
En cas que algun cable quedi al descobert, s'ha de senyalitzar i delimitar la zona adequadament.
Equips de protecció individual
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

Abans d'iniciar els treballs s'han d'identificar totes les línies i planificar les actuacions.
En cas de dubtes o dificultats cal requerir la presència d'empleats de la companyia subministradora.
L'encarregat ha d'avisar tots els conductors afectats d’aquest risc.
S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió (RAT) i del RD 614/2001.
S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorològiques (vent, pluja, tempesta, etc.) posin en perill les condicions
de seguretat.
Si s'han de realitzar treballs de càrrega i descàrrega de materials prop de línies elèctriques, s'han de mantenir les distàncies de
seguretat que exigeix el RD 614/2001:
Un≤
≤1
3
6
10
15
20
30
45
66
110
132
220
380

Dpel-1
50
62
62
65
66
72
82
98
120
160
180
260
390

Dpel-2
50
52
53
55
57
60
66
73
85
100
110
160
250

Dprox-1
70
112
112
115
116
122
132
148
170
210
330
410
540

Dprox-2
300
300
300
300
300
300
300
300
300
500
500
500
700

Un: tensió nominal de la instal·lació (Kv).
Dpel-1: distància fins a límit exterior de la zona de perill
quan hi hagi risc de sobretensió per llamp (cm).
Dpel-2: distància fins a límit exterior de la zona de perill
quan hi hagi risc de sobretensió per llamp (cm).
Dprox-1: distància fins a límit exterior de la zona de proximitat
quan sigui possible delimitar amb precisió la zona de treball
i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la
realització del treball (cm).
Dprox-2: distància fins a límit exterior de la zona de proximitat
quan sigui possible delimitar amb precisió la zona de treball
i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la
realització del treball (cm).

EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES PROVISIONALS DE L’OBRA
Mesures preventives
Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric:
1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió.
2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar
3: Verificar absència de tensió
4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió.
5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball.
Cal dimensionar les instal·lacions adequadament.
Cal dotar les instal·lacions de quadres de comandament amb els elements de protecció adequats: interruptors magnetotèrmics
i diferencials.
Sempre que sigui possible, el cablejat de les instal·lacions provisionals de l’obra s’ha de passar penjat del sostre, evitant zones
de pas i humitats.
Els endolls han d’estar en bon estat.
Els cables mànega han de ser antihumitat.
Cal verificar periòdicament el bon estat de les instal·lacions amb manteniments regulars.
Cal comprovar el funcionament correcte dels elements de protecció dels quadres de comandament. La reparació de qualsevol
element de la instal·lació elèctrica cal deixar-la a especialistes (electricistes). Els quadres elèctrics, envolvents, aparellatge,
preses de corrent i demés elements de la instal·lació provisional d’obra han de complir les condicions de seguretat
contemplades al REBT 842/2002 i concretament la ITC-BT-33.

Definicions segons el RD 614/2001:
1. Zona de perill o zona de treballs en tensió: espai al voltant dels elements en tensió on la presència d'un treballador
desprotegit suposa un risc greu i imminent perquè es pot produir un arc elèctric, o un contacte directe amb l'element en
tensió, tenint en compte els gestos o moviments normals que pot fer el treballador sense desplaçar-se.
2. Zona de proximitat: espai delimitat al voltant de la zona de perill des del qual el treballador pot envair accidentalment
aquesta zona. On no s'interposi una barrera física que garanteixi la protecció davant del risc elèctric, la distància des de
l'element en tensió fins al límit exterior d'aquesta zona ha de ser la indicada en la taula.
En cas que els treballs que s’han de realitzar no permetin mantenir les distàncies de seguretat anteriorment esmentades, s'ha
de sol·licitar el descàrrec de la línia a la companyia propietària. Això consisteix a deixar la línia fora de servei amb tots els
conductors en curtcircuit i connectats a terra. L'execució d'aquesta mesura només la pot realitzar la companyia propietària de
la línia. Abans d'iniciar el treball, l'encarregat de l'obra ha d'exigir que:
1r. S'hagin col·locat equips de connexió de terra i curtcircuit en els conductors de la línia de manera visible des del lloc del
treball.
2n. Li lliurin una confirmació escrita que la mesura s'ha portat a terme i que no la retiraran sense avisar-lo.
Proteccions col·lectives
Col·locació de pòrtics de seguretat, tanques, terraplens, etc.
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Els quadres elèctrics d’obra anomenats «conjunts per a obres CO», s’han de construir d’acord amb la norma UNE-EN 60439-4.
El grau de protecció dels elements de la instal·lació situats a la intempèrie a les obres serà com a mínim d’IP 45.
Proteccions col·lectives
Els quadres de comandament han d’anar protegits en caixes blindades, amb porta, pany i clau.
Cada quadre elèctric va proveït de la seva presa de terra i d’un senyal normalitzat d’advertiment de risc elèctric.
Cal separar i, si s’escau, senyalitzar els materials en mal estat, per evitar que es torni a fer servir.
Equips de protecció individual
Casc.
Guants contra agressions d’origen elèctric (només electricistes).
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

PER TRÀNSIT EXTERN A L’OBRA
Mesures preventives
Les obres que incideixin amb la circulació viària han de definir una senyalització provisional d’acord amb els criteris de la norma
Senyalització d’obres (norma de carreteres 8.3-IC).
En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament general de circulació i el Catàleg
de senyals de circulació.
Quan les obres impliquin talls temporals de carreteres importants cal posar-ho en coneixement dels seus usuaris a través de la
premsa o altres mitjans.
En la definició de la senyalització provisional que cal utilitzar per a una via determinada, cal verificar si el propietari de la via té
identificats requisits per a aquest tipus d’interferències, i fins i tot és recomanable demanar-li que la revisi.
Proteccions col·lectives
Cal senyalitzar i delimitar amb tanques, barres New Jersey o similars les obres, excepte el trànsit extern. Quan sigui necessari
per a la protecció dels treballadors, les vies de circulació de vehicles han d’estar delimitades mitjançant franges contínues d’un
color visible, preferentment blanc o groc, tenint en compte el color del terra. La delimitació ha de respectar les distàncies
necessàries de seguretat entre vehicles i objectes o vianants.
Cal col·locar senyalització nocturna i comprovar diàriament el seu funcionament correcte.
Els senyals han de ser retroreflectants amb nivell 2.
La retirada de senyalització mòbil s’ha de fer en l’ordre invers en el qual s’ha col·locat i cal fer-ho mitjançant protocols de
seguretat.
Cal anul·lar la senyalització existent de la via quan aquesta senyalització contradigui la d’obra.
Cal col·locar la senyalització d’obra en l’ordre en el qual se l’hagi de trobar el trànsit.
Equips de protecció individual
Calçat de seguretat.
Roba i accessoris de senyalització.

ATROPELLAMENTS, COPS I XOCS AMB VEHICLES O CONTRA VEHICLES
PER TRÀNSIT INTERN DE L’OBRA
Mesures preventives
La traça afectada per les obres ha d’estar senyalitzada i degudament delimitada en zona de talussos.
Totes les obres amb circulació interna de vehicles han d’estar senyalitzades amb cartells de limitació de velocitat.
En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament general de circulació i el Catàleg
de senyals de circulació.
Cal mantenir les distàncies de seguretat.
Les maniobres de la maquinària de gran tonatge han de ser dirigides per encarregats o per persones que senyalitzin.
En obres consistents en ampliacions de calçades o similar en què necessàriament el tràfic rodat circula per vials afectats per
l’obra, quan no es respectin els límits de velocitat o altres senyals, cal recórrer a la policia de trànsit competent a la zona.
Cal exigir la màxima concentració dels conductors de vehicles de l’obra, per tal d’evitar distraccions om a conseqüència de la
seva activitat.
En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la il·luminació necessària.
Proteccions col·lectives
Les zones d’emmagatzematge d’aquests productes s’han de situar en zones específiques correctament Senyalitzades
Equips de protecció individual
Casc.
Mascareta (en casos especials).
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

RISC DE DANYS A LA SALUT DERIVATS DE L’EXPOSICIÓ A AGENTS FÍSICS
PER INHALACIÓ DE POLS I FIBRES
Mesures preventives
Sempre que la naturalesa de l’operació ho permeti, s’ha de treballar per via humida.
Per als treballs que, per la naturalesa del risc i/o la seva durada, l’avaluació de riscos així ho determini, cal adoptar mesures
organitzatives de rotació en el lloc de treball.
Cal reduir al mínim el nombre de treballadors exposats.
S’ha de reduir al mínim la durada i la intensitat de les exposicions a pols.
S’han d’humitejar els terres abans de netejar-los.
Cal disposar d’instal·lacions apropiades per a la higiene personal.
Els treballadors han d’adoptar mesures higièniques adequades, tant personals com d’ordre i neteja en l’àrea de treball. Abans
de menjar, beure o fumar, els treballadors exposats a pols o fibres s’han de rentar les mans, la cara i la boca.
És prohibit preparar i consumir aliments, com també beure i fumar a les àrees de treball on hi hagi exposició a pols o fibres.
La roba de treball és d’us obligatori durant la jornada laboral, i cal substituir-la per la roba de carrer en finalitzar la jornada
laboral. La neteja d’aquesta roba de treball cal realitzar-la, com a mínim, una vegada per setmana.
Proteccions col·lectives
Tots els equips de treball i les eines portàtils, quan tècnicament sigui possible, han d’estar proveïts d’un sistema d’aspiració
localitzada.
En operacions que impliquin un risc per emissió de pols o fibres, cal treballar amb un sistema de ventilació mecànica adequat.
En cas que no sigui possible instal·lar-lo, cal treballar a l’aire lliure; si s’ha de treballar a l’interior de locals, aquests locals han
d’estar ventilats adequadament.
Equips de protecció individual
Casc.
Ulleres.
Mascareta.
Màscara.
Guants contra agressions químiques.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

EN MANIOBRES AMB MAQUINÀRIA MÒBIL
Mesures preventives
Quan aquestes màquines circulin únicament per l’obra, cal verificar que les persones que les condueixen estan autoritzades,
tenen la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 8 de juliol, article 5, i se n’han llegit el
manual d’instruccions. Si les màquines circulen per una via pública, a més a més, cal que els conductors tinguin el carnet de
conduir B.
Cal planificar les zones de circulació i la senyalització provisional de l’obra.
En actuacions que afectin vies amb trànsit, cal definir una senyalització d’acord amb la norma 8.3.IC.
Cal respectar la senyalització provisional de l’obra.
En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la il·luminació necessària.
S’han de mantenir els elements de senyalització de la màquina nets i en bon estat.
Cal mantenir les distàncies de seguretat.
En maniobres difícils cal recórrer al suport d’un senyalista.
Proteccions col·lectives
Quan sigui necessari, s’ha de delimitar la zona de treball d’una màquina o diverses màquines amb tanques, malla, cons o
similar.
Quan sigui necessari, cal delimitar les zones de pas de vianants respecte a la dels vehicles, mitjançant la col·locació de tanques,
malles de senyalització, cons o similar.
Cal col·locar els senyals i els elements de senyalització provisional d’obra.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la màquina).
Calçat de seguretat.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

SOROLL
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. Els treballadors especialment sensibles.
. Els efectes indirectes per a la seguretat dels treballadors derivats de la interacció entre les vibracions mecàniques i el lloc de
treball o un altre equip de treball.
. La informació facilitada pel fabricant.
. L’existència d’equips substitutius concebuts per reduir els nivells d’exposició a les vibracions mecàniques.
. L’exposició dels treballadors a les vibracions mecàniques transmeses al cos sencer després de la jornada de treball, sota
responsabilitat de l’empresari (per a la utilització per part dels treballadors de locals de descans, fora de l’horari laboral,
habilitats per l’empresari).
. Condicions de treball específiques, com treballar a temperatures baixes.
. La informació derivada de la vigilància de la salut dels treballadors, inclosa la informació científica i tècnica publicada.
En funció dels resultats de l’avaluació, l’empresari ha de determinar les mesures que cal adoptar encaminades a evitar o a
reduir l’exposició i a facilitar informació i formació als treballadors.
Els riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàniques s’han d’eliminar a l’origen (per exemple, seients i/o plataformes que
atenuïn, ressorts metàl·lics, antivibratoris de cautxú, molles d’aire, tacs de fibra de vidre preformats), o bé s’han de reduir al
nivell més baix possible.
Quan se sobrepassin els valors límit d’exposició i els valors límit d’exposició que donen lloc a una acció, tant pel que fa a la
vibració transmesa al sistema mà-braç, com pel que fa a la vibració transmesa al cos sencer, l’empresari ha d’establir i executar
un programa de mesures tècniques i/o organitzatives destinat a reduir al mínim l’exposició a les vibracions mecàniques i els
riscos que es deriven d’aquesta exposició, considerant, especialment:
. Altres mètodes de treball que redueixin la necessitat d’exposar-se a vibracions mecàniques.
L’elecció de l’equip de treball adequat.
. El subministrament d’equip auxiliar que redueixi els riscos de lesió per vibracions, per exemple seients amortidors o altres
sistemes que atenuïn eficaçment les vibracions transmeses al cos sencer; i mànecs, agafadors o altres mitjans que redueixin les
vibracions transmeses al sistema mà-braç.
. Programes apropiats de manteniment dels equips de treball, del lloc de treball i de les àrees de treball.
. El disseny i la disposició dels llocs i de les àrees de treball.
. La informació i la formació adequada dels treballadors sobre l’ús correcte i de manera segura de l’equip de treball, amb
l’objectiu de reduir al mínim l’exposició a vibracions mecàniques.
. La limitació de la durada i de la intensitat de l’exposició.
. Establir una organització adient del temps de treball.
. L’aplicació de les mesures necessàries per protegir els treballadors del fred i de la humitat, subministrant-los, si cal, roba
apropiada.
Els treballadors no poden estar exposats en cap cas a valors superiors al valor límit d’exposició. Si, tot i haver adoptat mesures
encaminades a evitar o reduir l’exposició, se supera el valor límit d’exposició, l’empresari ha d’adoptar immediatament
mesures per reduir l’exposició a nivells inferiors al valor límit. Així mateix, s’han de determinar les causes per les quals s’ha
superat el valor límit d’exposició i modificar, en conseqüència, les mesures de protecció i prevenció, per evitar que es tornin a
superar els valors límit.
Cal proporcionar la informació i la formació adequades relatives a l’avaluació de riscos, les mesures preventives adoptades per
eliminar o reduir al mínim els riscos, la manera de detectar els símptomes de danys per a la salut, les pràctiques de treball
segures per tal de reduir al mínim l’exposició a les vibracions mecàniques.
Proteccions col·lectives
Seients i/o plataformes que atenuïn les vibracions mecàniques.
Utilització d’elements aïllants i amortidors (per exemple, cautxú sintètic) en els equips de treball.
Equips de protecció individual
Casc.
Guants de protecció contra vibracions mecàniques.
Faixes i cinturons antivibracions.
Calçat de seguretat.

Mesures preventives
En els llocs de treball on el nivell d’exposició diari equivalent superi els 80 dB(A) i el nivell de pic superi els 135 dB(C):
. Cal avaluar el nivell d’exposició diari equivalent en els llocs de treball, després d’haver efectuat l’avaluació inicial, i repetir les
mesures cada tres anys, com a mínim.
. Els treballadors tenen dret a fer-se un control audiomètric mitjançant un metge, o una altra persona degudament qualificada
sota la responsabilitat d’un metge. La periodicitat ha de ser, com a mínim, cada cinc anys.
. S’han de posar a disposició dels treballadors protectors auditius.
En els llocs de treball on el nivell d’exposició diari equivalent superi els 85 dB(A) i el nivell de pic superi els 137 dB(C):
. Cal establir i executar un programa de mesures tècniques i d’organització, que s’han d’integrar dins la planificació de
l’activitat preventiva de l’empresa, destinat a reduir l’exposició al soroll; tenint en compte que els riscos derivats de l’exposició
al soroll s’han d’eliminar en l’origen o reduir al nivell més baix possible i considerant els avenços tècnics i la disponibilitat de
mesures de control del risc en l’origen.
. Algunes mesures de reducció tècnica del soroll:
- S’ha d’incidir en els elements sorollosos. Cal seguir un programa de manteniment que inclogui la substitució de peces
desgastades, el greixatge de les parts mòbils i l’equilibratge dinàmic de les màquines.
- S’han de reduir velocitats de rotació o lliscament, a més de disminuir les pressions d’aire comprimit en els equips col·locant
silenciadors en els escapaments pneumàtics.
- Cal aïllar amb pantalles o tractament acústic de material absorbent.
. La reducció del soroll mitjançant l’organització del treball:
- S’ha de reduir el temps d’exposició i fer torns.
- Cal organitzar adequadament el temps de treball.
. Cal senyalitzar els llocs de treball d’acord amb el RD 485/1997, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de
seguretat i salut en el treball.
. Cal avaluar el nivell d’exposició diari equivalent en els llocs de treball, després d’haver efectuat l’avaluació inicial, i repetir les
mesures cada any com a mínim.
. Els treballadors tenen dret a fer-se un control audiomètric mitjançant un metge, o una altra persona degudament qualificada
sota la responsabilitat d’un metge. La periodicitat ha de ser, com a mínim, cada tres anys.
. Els treballadors han d’utilitzar protectors auditius.
En llocs de treball on el nivell d’exposició diari equivalent superi els 87 dB(A) i el nivell de pic superi els 140 dB(C):
. En la determinació de l’exposició real del treballador al soroll, s’ha de tenir en compte l’atenuació que proporcionen els
protectors auditius individuals utilitzats pels treballadors.
. En cap cas l’exposició del treballador, tenint en compte l’atenuació que proporcionen els protectors auditius individuals
utilitzats, no pot superar aquests valors.
. Disponibilitat de protectors auditius amb característiques d’atenuació adequades.
. Si es comproven exposicions superiors a aquests valors, cal:
- Adoptar mesures immediatament per reduir l’exposició per sota d’aquests valors límit.
- Determinar els motius de la sobreexposició.
- Corregir les mesures de prevenció i protecció, per tal d’evitar que torni a passar.
- Informar els delegats de prevenció d’aquesta circumstància.
Proteccions col·lectives
No aplicables.
Equips de protecció individual
Casc.
Protectors auditius: taps o auriculars.
Calçat de seguretat.
VIBRACIONS MECÀNIQUES
Mesures preventives
L’empresari ha de realitzar una avaluació i, si és necessari, ha de mesurar els nivells de vibracions mecàniques a què estan
exposats els treballadors.
Per avaluar el nivell d’exposició a la vibració mecànica es pot recórrer a l’observació dels mètodes de treball concrets, i
remetre’s a la informació apropiada sobre la magnitud probable de la vibració de l’equip o del tipus d’equip emprat en les
condicions concretes d’ús, en la informació facilitada pel fabricant. També es poden mesurar els valors d’exposició amb
aparells específics i una metodologia adequada.
En l’avaluació de riscos l’empresari ha de tenir en compte entre d’altres els aspectes següents:
. El nivell, el tipus i el temps d’exposició.
. Els valors límit d’exposició i els valors d’exposició que donen lloc a una acció.

MOVIMENTS DE TERRES

Probabilitat

Gravetat

Aval. Risc

Caigudes de persones a diferent nivell.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Caigudes d’objectes per desplom.
Caiguda d’objectes per manipulació.
Caiguda d’objectes despresos
Cops amb objectes immòbils.

MITJANA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA

MITJANA
BAIXA
MITJANA
MITJANA
BAIXA
BAIXA

MODERAT
BAIX
BAIX
BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
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Cops i contactes amb elements
Cops amb objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules
Atrapament per o entre objectes
Atrapaments per bolcada de màquines.
Sobreesforços.
Exposició a temperatures extremes
Contactes elèctrics.
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.
Exposició a radiacions.
Explosions.
Incendis.
Causats per sers vius.
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents químics.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents físics
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents biològics.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents psicosocials.
Riscos derivats d’exigències del treball.
Factors de risc personal.
Instal·lacions de neteja personal i benestar
a les obres.

BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA

MITJANA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
ALTA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
ALTA

BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MODERAT
MODERAT
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MODERAT
MOLT BAIX
BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MODERAT

MITJANA

BAIXA

BAIX

MITJANA

MITJANA

MODERAT

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

BAIXA
BAIXA
BAIXA

BAIXA
BAIXA
BAIXA

MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Proteccions col·lectives
Les plataformes de treball han de tenir baranes perimetrals resistents, d’una alçària mínima de 90 cm, i, quan sigui necessari
per impedir el pas o la caiguda de treballadors i d’objectes, han de disposar respectivament d’una protecció intermèdia i d’un
entornpeu.
S’han d’utilitzar sistemes de muntatge que permetin garantir la seguretat dels muntadors.
Equips de protecció individual
Casc.
Guants contra agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Arnès (en tasques de muntatge i desmuntatge).
Roba de treball.
EN RASES
Mesures preventives
Cal verificar periòdicament l’estat de conservació, manteniment i col·locació de les proteccions col·lectives existents.
S’han de restituir les proteccions col·lectives quan per algun motiu s’hagin retirat provisionalment.
Cal recordar, però, que abans de retirar una protecció col·lectiva s’ha de demanar autorització a l’encarregat i substituir l’acció
preventiva de la protecció amb la utilització d’arnès o similar segons el cas. Cal comprovar periòdicament l’estat de la rasa,
sobretot després de llargues aturades, en iniciar la jornada i després de pluges importants.
Per accedir a l’interior de les rases cal emprar escales de mà ancorades al terreny i que sobresurtin un mínim d’1 m.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Proteccions col·lectives
S’ha de col·locar una malla de senyalització, en cas que no hi hagi apilament de material, en ambdós costats de la rasa i a una
distància mínima de 2 m del seu perímetre.
S’han de col·locar tanques de protecció a una distància mínima de 2 m de la rasa.
Cal utilitzar les motes de terres extretes de la rasa com a barrera de protecció, tot respectant els criteris de les normes
tècniques de prevenció aplicables (NTP 278, Rases: prevenció de despreniments de terres).
Per travessar la rasa cal fer servir passarel·les sòlides amb una amplada mínima de 60 cm, dotades amb baranes resistents,
d’una alçària mínima de 90 cm, i, quan sigui necessari per impedir el pas o la caiguda de treballadors i d’objectes, han de
disposar respectivament d’una protecció intermèdia i d’un entornpeu. En vies de circulació de vehicles, cal col·locar barres
New Jersey a una distància mínima de 2 m de la rasa.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
DES DE PASSAREL·LES PROVISIONALS
Mesures preventives
Cal fer les tasques de muntatge i desmuntatge de la bastida seguint el manual del fabricant mitjançant
personal amb formació adequada i específica.
Depenent de la complexitat de la bastida (obligatori en els casos exposats en el punt 4.3.3 de l’RD 2177/2004), cal elaborar un
pla de muntatge d’utilització i de desmuntatge; aquest document i els càlculs preceptius han de ser realitzats per una persona
amb formació universitària que l’habiliti per a aquestes activitats.
Quan les bastides disposin del marcatge CE, el pla anterior pot ser substituït per les instruccions específiques del fabricant.
Quan la bastida es munti fora de les configuracions tipus generalment reconegudes i no es disposi de notes de càlcul, cal
efectuar un càlcul de resistència i estabilitat.
Els mòduls per formar les plataformes de les bastides (d’amplada mínima 60 cm) preferentment han de ser de 30 cm
d’amplada, fabricats amb xapa metàl·lica antilliscant o reixeta, i soldada a la perfileria de contorn amb cordó continu. Tots els
components han de ser del mateix fabricant i han de tenir la seva marca.
L’encarregat ha de controlar que els muntadors utilitzin un arnès de seguretat contra les caigudes, amarrat als components
ferms de l’estructura o altres elements externs a aquesta estructura, quan sigui necessari segons les condicions de treball.
S’ha de verificar l’estabilitat correcta de la bastida mitjançant els elements de contacte amb les estructures i amb el sòl.
Cal accedir a la bastida a través de les escales reglamentàries habilitades per a aquesta finalitat.
S’han d’evitar acumulacions de materials a les plataformes.
S’han d’establir revisions periòdiques per verificar l’estat de la bastida. Aquestes revisions han de ser prèvies a la utilització, en
intervals regulars i quan s’hagi modificat la bastida.
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm.
S’han de suspendre totes les activitats relacionades amb la bastida en condicions meteorològiques adverses: vent fort,
tempestes amb descàrregues elèctriques, etc.
Els tubs i els altres elements de la bastida han d’estar lliures d’oxidacions greus que puguin minvar la seva resistència.
L’encarregat ha de vigilar expressament la collada uniforme de les mordasses o ròtules, de manera que no quedi cap cargol
fluix que pugui permetre moviments descontrolats dels tubs.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

DES DE TALUSSOS
Mesures preventives
Cal verificar periòdicament l’estat de conservació, manteniment i col·locació de les proteccions col·lectives existents.
S’han de restituir les proteccions col·lectives quan per algun motiu s’hagin retirat provisionalment. Cal recordar, però, que
abans de retirar una protecció col·lectiva s’ha de demanar autorització a l’encarregat i substituir l’acció preventiva de la
protecció amb la utilització d’arnès o similar segons el cas.
Cal comprovar l’estat del terreny després de pluges i en iniciar la jornada.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Proteccions col·lectives
S’ha de col·locar una malla de senyalització en tot el perímetre i a una distància mínima de 2 m de la coronació del talús.
Cal col·locar tanques de protecció a una distància mínima de 2 m del talús.
En vies de circulació de vehicles, s’han de col·locar barreres New Jersey a una distància mínima de 2 m del talús.
En operacions de treball prop del talús i en absència de proteccions col·lectives, els operaris han de portar l’arnès de seguretat
ancorat a una línia de vida.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Arnès.
Roba de treball.
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d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, a més a més, cal que el conductor tingui el carnet de
conduir B.
Cal conduir la maquinària respectant la senyalització i, en qualsevol cas, a una velocitat que permeti el controlar-la en tot
moment.
Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan en perfecte
estat: frens, cadenes, etc.
Cal assegurar la màxima visibilitat de la màquina i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls. Durant la conducció,
s’ha de portar col·locat sempre el cinturó de seguretat.
Únicament es pot circular pels pendents permesos pel fabricant.
En treballs en zones susceptibles de produir-se bolcades, quan no es disposi d’una bona visibilitat, cal requerir la col·laboració
d’un senyalista.
En reiniciar l’activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del terreny poden
haver canviat.
Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de seguretat, cal
aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
En treballs en pendents cal treballar cap a dalt i cap a baix, mai transversalment, i no es poden fer girs. No és permès baixar
pendents amb el motor aturat o en punt mort.
Cal evitar desplaçaments de maquinària en zones a menys de 2 m de la vorera del talús.
S’ha d’estacionar la màquina en zones retirades, de terreny pla i ferm. Cal frenar la màquina, treure les claus del contacte i
tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.
És prohibit romandre a les zones d’influència dels moviments de les màquines.
Cal verificar que l’alçària màxima de la màquina és l’adequada per tal d’evitar interferències amb elements viaris, línies
elèctriques o similars.
Proteccions col·lectives
Quan sigui necessari, cal col·locar una malla de protecció a 2 m de la coronació de rases o talussos. Quan sigui necessari, cal
senyalitzar les zones de treball.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la màquina).
Calçat de seguretat.
Faixes i cinturons antivibracions
Roba de treball.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

ATRAPAMENTS PER OBJECTES O ENTRE OBJECTES
PER DESPLOM DE TALUSSOS VERTICALS
Mesures preventives
No es pot treballar sota talussos verticals que no estiguin apuntalats o bolonats en cas de talussos rocosos.
En el càlcul del pendent dels talls cal incloure amplis marges de seguretat, per tal de preveure les variacions que es poden
esdevenir en les característiques del terreny com a conseqüència de les condicions atmosfèriques: pluges, sequedat, humitat,
etc.
Cal dimensionar l’apuntalament per a les càrregues màximes previsibles en les condicions més desfavorables.
El trànsit de vehicles i persones s’ha de separar del perímetre del talús, d’acord amb les característiques d’aquest talús (NTP
278, Rases: prevenció de despreniments de terres).
Les operacions de moviment de terres en general s’han de realitzar d’acord amb els criteris definits per l’estudi geotècnic del
projecte, el procés constructiu proposat pel projecte i l’estat del terreny segons les condicions climatològiques.
S’han de conduir les aigües de pluja pel cap del desmunt amb cunetons, de manera que l’aigua no vessi pel talús. Si és possible,
sempre revestits, ja que si no es revesteixen poden ser punts d’entrada d’aigua al talús.
Cal evitar qualsevol tipus d’activitat a la rodalia d’un talús després de pluges importants.
S’ha d’inspeccionar regularment el cap de talús per controlar l’aparició de possibles fissures.
No s’han d’emmagatzemar àrids ni altres materials a prop de la vora de coronació del talús. Cal deixar una distància mínima de
2 m.
Proteccions col·lectives
Cal col·locar malles de subjecció o xarxes de protecció als talussos quan sigui necessari.
Cal delimitar i senyalitzar la part superior i inferior dels talussos perillosos.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.
EN RASES
Mesures preventives
En l’excavació de rases, cal considerar els criteris fixats per la NTP 278, Rases: prevenció de despreniments de terres.
En rases amb profunditats superiors a 1,30 m, amb treballadors al seu interior, s’ha de mantenir un treballador de vigilància a
l’exterior con a norma de seguretat. A més a més, cal recórrer als apuntalaments, a les bermes o als angles de talús necessaris,
depenent del material del terreny.
Cal dimensionar l’apuntalament per a les càrregues màximes previsibles en les condicions més desfavorables.
En general, els apuntalaments només es poden retirar quan deixen de ser necessaris i per franges horitzontals, començant per
la part inferior de la rasa.
En el càlcul del pendent del talús cal incloure amplis marges de seguretat, per tal de preveure les variacions que es poden
esdevenir en les característiques del terreny com a conseqüència de les condicions atmosfèriques: pluges, sequedat, humitat,
etc.
Els productes procedents de l’excavació de les rases s’han de retirar immediatament i, si no, s’han d’abassegar a una distància
mínima de 2 m del perímetre del talús.
Igualment, el trànsit de vehicles i, en general, qualsevol sol·licitació s’ha de separar d’aquest perímetre de la rasa d’acord amb
les característiques d’aquesta rasa.
Les operacions de moviment de terres en general s’han de fer d’acord amb els criteris definits per l’estudi geotècnic del
projecte i l’estat del terreny segons de les condicions climatològiques.
Proteccions col·lectives
Cal senyalitzar i delimitar les rases.
Cal preveure els equips de treball (escales, etc.) per tal de poder sortir-ne.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

CONTACTES ELÈCTRICS
DE MAQUINÀRIA AMB LÍNIES SUBTERRÀNIES
Mesures preventives
Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric:
1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió.
2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar
3: Verificar absència de tensió
4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió.
5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball.
Abans d'iniciar els treballs s'han d'identificar totes les línies i planificar les actuacions.
En cas de dubtes o dificultats cal requerir la presència d'empleats de la companyia subministradora.
L'encarregat ha d'avisar tots els maquinistes afectats d’aquest risc.
S'han de senyalitzar totes les línies perilloses per evitar-ne la ruptura.
Si s'han de realitzar treballs prop de línies elèctriques, s’ha de sol·licitar el descàrrec de la línia a la companyia propietària. Això
consisteix a deixar la línia fora de servei amb tots els conductors en curtcircuit i connectats a terra. L'execució d'aquesta
mesura només la pot realitzar la companyia.
S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió (RAT) i del RD 614/2001.
En zones de serveis afectats, els operaris de les diferents màquines han d’actuar amb precaució i sempre guiats per
encarregats experimentats.
S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorològiques (pluja, tempesta, etc.) posin en perill les condicions de
seguretat.
Proteccions col·lectives
En cas que algun cable quedi al descobert, s'ha de senyalitzar i delimitar la zona adequadament.
Equips de protecció individual

ATRAPAMENTS PER BOLCADA DE MÀQUINES
EN OPERACIONS AMB MAQUINÀRIA MÒBIL
Mesures preventives
Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada, té la
formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i s’ha llegit el manual

PAGINA 12

245

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

Calçat de seguretat.
PER TRÀNSIT EXTERN A L’OBRA
Mesures preventives
Les obres que incideixin amb la circulació viària han de definir una senyalització provisional d’acord amb els criteris de la
norma Senyalització d’obres (norma de carreteres 8.3-IC).
En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament general de circulació i el Catàleg
de senyals de circulació.
Quan les obres impliquin talls temporals de carreteres importants cal posar-ho en coneixement dels seus usuaris a través de la
premsa o altres mitjans.
En la definició de la senyalització provisional que cal utilitzar per a una via determinada, cal verificar si el propietari de la via té
identificats requisits per a aquest tipus d’interferències, i fins i tot és recomanable demanar-li que la revisi.
Proteccions col·lectives
Cal senyalitzar i delimitar amb tanques, barres New Jersey o similars les obres, excepte el trànsit extern. Quan sigui necessari
per a la protecció dels treballadors, les vies de circulació de vehicles han d’estar delimitades mitjançant franges contínues d’un
color visible, preferentment blanc o groc, tenint en compte el color del terra. La delimitació ha de respectar les distàncies
necessàries de seguretat entre vehicles i objectes o vianants.
Cal col·locar senyalització nocturna i comprovar diàriament el seu funcionament correcte.
Els senyals han de ser retroreflectants amb nivell 2.
La retirada de senyalització mòbil s’ha de fer en l’ordre invers en el qual s’ha col·locat i cal fer-ho mitjançant protocols de
seguretat.
Cal anul·lar la senyalització existent de la via quan aquesta senyalització contradigui la d’obra.
Cal col·locar la senyalització d’obra en l’ordre en el qual se l’hagi de trobar el trànsit.
Equips de protecció individual
Calçat de seguretat.
Roba i accessoris de senyalització

EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES PROVISIONALS DE L’OBRA
Mesures preventives
Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric:
1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió.
2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar
3: Verificar absència de tensió
4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió.
5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball.
Cal dimensionar les instal·lacions adequadament.
Cal dotar les instal·lacions de quadres de comandament amb els elements de protecció adequats:
interruptors magnetotèrmics i diferencials.
Sempre que sigui possible, el cablejat de les instal·lacions provisionals de l’obra s’ha de passar penjat del sostre, evitant zones
de pas i humitats.
Els endolls han d’estar en bon estat.
Els cables mànega han de ser antihumitat.
Cal verificar periòdicament el bon estat de les instal·lacions amb manteniments regulars.
Cal comprovar el funcionament correcte dels elements de protecció dels quadres de comandament.
La reparació de qualsevol element de la instal·lació elèctrica cal deixar-la a especialistes (electricistes).
Els quadres elèctrics, envolvents, aparellatge, preses de corrent i demés elements de la instal·lació provisional d’obra han de
complir les condicions de seguretat contemplades al REBT 842/2002 i concretament la ITC-BT-33.
Els quadres elèctrics d’obra anomenats «conjunts per a obres CO», s’han de construir d’acord amb la norma UNE-EN 60439-4.
El grau de protecció dels elements de la instal·lació situats a la intempèrie a les obres serà com a mínim d’IP 45.
Proteccions col·lectives
Els quadres de comandament han d’anar protegits en caixes blindades, amb porta, pany i clau.
Cada quadre elèctric va proveït de la seva presa de terra i d’un senyal normalitzat d’advertiment de risc elèctric.
Cal separar i, si s’escau, senyalitzar els materials en mal estat, per evitar que es torni a fer servir.
Equips de protecció individual
Casc.
Guants contra agressions d’origen elèctric (només electricistes).
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

RISC DE DANYS A LA SALUT DERIVATS DE L’EXPOSICIÓ A AGENTS FÍSICS
VIBRACIONS MECÀNIQUES
Mesures preventives
L’empresari ha de realitzar una avaluació i, si és necessari, ha de mesurar els nivells de vibracions mecàniques a què estan
exposats els treballadors.
Per avaluar el nivell d’exposició a la vibració mecànica es pot recórrer a l’observació dels mètodes de treball concrets, i
remetre’s a la informació apropiada sobre la magnitud probable de la vibració de l’equip o del tipus d’equip emprat en les
condicions concretes d’ús, en la informació facilitada pel fabricant. També es poden mesurar els valors d’exposició amb
aparells específics i una metodologia adequada.
En l’avaluació de riscos l’empresari ha de tenir en compte entre d’altres els aspectes següents:
. El nivell, el tipus i el temps d’exposició.
. Els valors límit d’exposició i els valors d’exposició que donen lloc a una acció.
. Els treballadors especialment sensibles.
. Els efectes indirectes per a la seguretat dels treballadors derivats de la interacció entre les vibracions
mecàniques i el lloc de treball o un altre equip de treball.
. La informació facilitada pel fabricant.
. L’existència d’equips substitutius concebuts per reduir els nivells d’exposició a les vibracions mecàniques.
. L’exposició dels treballadors a les vibracions mecàniques transmeses al cos sencer després de la jornada de treball, sota
responsabilitat de l’empresari (per a la utilització per part dels treballadors de locals de descans, fora de l’horari laboral,
habilitats per l’empresari).
. Condicions de treball específiques, com treballar a temperatures baixes.
. La informació derivada de la vigilància de la salut dels treballadors, inclosa la informació científica i tècnica publicada.
En funció dels resultats de l’avaluació, l’empresari ha de determinar les mesures que cal adoptar encaminades a evitar o a
reduir l’exposició i a facilitar informació i formació als treballadors.
Els riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàniques s’han d’eliminar a l’origen (per exemple, seients i/o plataformes que
atenuïn, ressorts metàl·lics, antivibratoris de cautxú, molles d’aire, tacs de fibra de vidre preformats), o bé s’han de reduir al
nivell més baix possible.
Quan se sobrepassin els valors límit d’exposició i els valors límit d’exposició que donen lloc a una acció, tant pel que fa a la
vibració transmesa al sistema mà-braç, com pel que fa a la vibració transmesa al cos sencer, l’empresari ha d’establir i executar
un programa de mesures tècniques i/o organitzatives destinat a reduir al mínim l’exposició a les vibracions mecàniques i els
riscos que es deriven d’aquesta exposició, considerant, especialment:

ATROPELLAMENTS, COPS I XOCS AMB VEHICLES O CONTRA VEHICLES
PER TRÀNSIT INTERN DE L’OBRA
Mesures preventives
La traça afectada per les obres ha d’estar senyalitzada i degudament delimitada en zona de talussos.
Totes les obres amb circulació interna de vehicles han d’estar senyalitzades amb cartells de limitació de velocitat.
En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament general de circulació i el Catàleg
de senyals de circulació.
Cal mantenir les distàncies de seguretat.
Les maniobres de la maquinària de gran tonatge han de ser dirigides per encarregats o per persones que senyalitzin.
En obres consistents en ampliacions de calçades o similar en què necessàriament el tràfic rodat circula per vials afectats per
l’obra, quan no es respectin els límits de velocitat o altres senyals, cal recórrer a la policia de trànsit competent a la zona.
Cal exigir la màxima concentració dels conductors de vehicles de l’obra, per tal d’evitar distraccions com a conseqüència de la
seva activitat.
En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la il·luminació necessària.
Proteccions col·lectives
Quan sigui necessari, cal delimitar les zones de pas de vianants respecte a la dels vehicles, mitjançant la col·locació de tanques,
malles de senyalització, cons o similar.
La maquinària d’obra ha d’estar dotada amb un senyal acústic de marxa enrere.
Es recomana que la maquinària d’obra disposi d’avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Roba i accessoris de senyalització.
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. Altres mètodes de treball que redueixin la necessitat d’exposar-se a vibracions mecàniques.
. L’elecció de l’equip de treball adequat.
. El subministrament d’equip auxiliar que redueixi els riscos de lesió per vibracions, per exemple seients
amortidors o altres sistemes que atenuïn eficaçment les vibracions transmeses al cos sencer; i mànecs,
agafadors o altres mitjans que redueixin les vibracions transmeses al sistema mà-braç.
. Programes apropiats de manteniment dels equips de treball, del lloc de treball i de les àrees de treball.
. El disseny i la disposició dels llocs i de les àrees de treball.
. La informació i la formació adequada dels treballadors sobre l’ús correcte i de manera segura de l’equip de treball, amb
l’objectiu de reduir al mínim l’exposició a vibracions mecàniques.
. La limitació de la durada i de la intensitat de l’exposició.
. Establir una organització adient del temps de treball.
. L’aplicació de les mesures necessàries per protegir els treballadors del fred i de la humitat, subministrant-los, si cal, roba
apropiada.
Els treballadors no poden estar exposats en cap cas a valors superiors al valor límit d’exposició. Si, tot i haver adoptat mesures
encaminades a evitar o reduir l’exposició, se supera el valor límit d’exposició, l’empresari ha d’adoptar immediatament
mesures per reduir l’exposició a nivells inferiors al valor límit. Així mateix, s’han de determinar les causes per les quals s’ha
superat el valor límit d’exposició i modificar, en conseqüència, les mesures de protecció i prevenció, per evitar que es tornin a
superar els valors límit.
Cal proporcionar la informació i la formació adequades relatives a l’avaluació de riscos, les mesures preventives adoptades per
eliminar o reduir al mínim els riscos, la manera de detectar els símptomes de
danys per a la salut, les pràctiques de treball segures per tal de reduir al mínim l’exposició a les vibracions mecàniques
Proteccions col·lectives
Seients i/o plataformes que atenuïn les vibracions mecàniques.
Utilització d’elements aïllants i amortidors (per exemple, cautxú sintètic) en els equips de treball.
Equips de protecció individual
Casc.
Guants de protecció contra vibracions mecàniques.
Faixes i cinturons antivibracions.
PER INHALACIÓ DE POLS I FIBRES
Mesures preventives
Sempre que la naturalesa de l’operació ho permeti, s’ha de treballar per via humida.
Per als treballs que, per la naturalesa del risc i/o la seva durada, l’avaluació de riscos així ho determini, cal adoptar mesures
organitzatives de rotació en el lloc de treball.
Cal reduir al mínim el nombre de treballadors exposats.
S’ha de reduir al mínim la durada i la intensitat de les exposicions a pols.
S’han d’humitejar els terres abans de netejar-los.
Cal disposar d’instal·lacions apropiades per a la higiene personal.
Els treballadors han d’adoptar mesures higièniques adequades, tant personals com d’ordre i neteja en l’àrea de treball. És
prohibit preparar i consumir aliments, com també beure i fumar a les àrees de treball on hi hagi exposició a pols o fibres.
La roba de treball és d’us obligatori durant la jornada laboral, i cal substituir-la per la roba de carrer en finalitzar la jornada
laboral. La neteja d’aquesta roba de treball cal realitzar-la, com a mínim, una vegada per setmana.
Proteccions col·lectives
Tots els equips de treball i les eines portàtils, quan tècnicament sigui possible, han d’estar proveïts d’un sistema d’aspiració
localitzada.
En operacions que impliquin un risc per emissió de pols o fibres, cal treballar amb un sistema de ventilació mecànica adequat.
En cas que no sigui possible instal·lar-lo, cal treballar a l’aire lliure; si s’ha de treballar a l’interior de locals, aquests locals han
d’estar ventilats adequadament.
Equips de protecció individual
Casc - Ulleres.
Mascareta - Màscara.
Guants contra agressions químiques.
Calçat de seguretat - Roba de treball.

INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS

Probabilitat

Gravetat

Aval. Risc

Caigudes de persones a diferent nivell.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Caigudes d’objectes per desplom.
Caiguda d’objectes per manipulació.
Caiguda d’objectes despresos
Cops amb objectes immòbils.
Cops i contactes amb elements
Cops amb objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules
Atrapament per o entre objectes
Atrapaments per bolcada de màquines.
Sobreesforços.
Exposició a temperatures extremes
Contactes elèctrics.
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.
Exposició a radiacions.
Explosions.
Incendis.
Causats per sers vius.
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents químics.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents físics
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents biològics.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents psicosocials.
Riscos derivats d’exigències del treball.
Factors de risc personal.
Instal·lacions de neteja personal i benestar
a les obres.

MITJANA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
MITJANA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA

MITJANA
BAIXA
MITJANA
MITJANA
MITJANA
MITJANA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
ALTA
BAIXA
BAIXA
ALTA
ALTA
BAIXA
MITJANA

MODERAT
BAIX
BAIX
BAIX
MODERAT
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX
MODERAT
BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MODERAT
MOLT BAIX
BAIX
MODERAT
MODERAT
MOLT BAIX
BAIX

MITJANA

BAIXA

BAIX

MITJANA

BAIXA

BAIX

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

BAIXA
BAIXA
BAIXA

BAIXA
BAIXA
BAIXA

MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
DESDE D’ESCALES MANUALS
Mesures preventives
Cal fer servir totes dues mans per pujar i baixar.
L’escala ha d’estar subjectada per la part superior a l’estructura; per la part inferior ha de disposar de sabates antilliscants,
grapes o qualsevol mecanisme antilliscant i s’ha d’aguantar sempre sobre superfícies planes i sòlides.
No es poden utilitzar les escales com a passarel·les.
No es poden empalmar escales, llevat que ho hagi previst el fabricant.
Cal col·locar-les en un angle de 75º respecte a l’horitzontal.
Han de sobrepassar en un metre el punt de suport superior.
Cal revisar les abraçadores de les escales extensibles.
Els esglaons han d’estar acoblats.
El tensor ha d’estar completament estirat en les escales de tisora.
Per utilitzar l’escala cal verificar que ni les sabates ni la mateixa escala no estan brutes de substàncies que patinin: greix, oli,
etc.
Per utilitzar l’escala cal mantenir el cos en l’amplada d’aquesta escala.
Cal evitar realitzar activitats amb vibracions excessives o pesos importants.
No es pot moure l’escala quan hi hagi un treballador.
En les escales de tisora, l’operari no es pot situar una cama a cada lateral de l’escala.
Les escales de tisora han d’estar dotades amb un sistema antiobertura.
Són prohibits el transport i la manipulació de càrregues en les escales de mà quan el pes o les dimensions de la càrrega puguin
comprometre la seguretat del treballador.
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Proteccions col·lectives
No es poden transportar càrregues per sobre el personal.
És prohibit romandre sota les càrregues suspeses.
Són prohibits la suspensió o el transport aeri de persones mitjançant l’equip d’elevació.
Cal senyalitzar la zona de treball quan sigui necessari.
Equips de protecció individual
Casc.
Guants contra agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

Els travessers de les escales han d’estar en posició horitzontal.
L’ascens i descens i els treballs des d’escales s’han de fer de cara als escalons.
El transport a mà d’una càrrega per una escala de mà s’ha de fer de manera que no impedeixi una subjecció segura.
No es poden utilitzar escales acabades de pintar.
No es poden utilitzar escales de mà de més de 5 metres de longitud, la resistència de les quals no tingui garanties.
Les escales suspeses s’han de fixar de manera segura per tal d’evitar moviments de balanceig.
Les escales compostes de varis elements adaptables o extensibles han d’utilitzar-se de manera que la immobilització recíproca
dels diferents elements estigui assegurada.
No es permet fer servir escales de mà en els treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar si no estan prou
protegits.
És prohibit l’ús simultani de l’escala manual per més d’un treballador.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Proteccions col·lectives
En treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar s’han de col·locar les proteccions col·lectives més
adequades a la geometria de la zona que cal protegir.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Arnès (per sobre de 3,5 m).
Roba de treball.

PER MANIPULACIÓ D’EINES
Mesures preventives
Totes les eines s’han de portar en cinturons portaeines, caixes o similar, habilitades per a aquest ús.
Cal subjectar les eines de manera estable pel mànec corresponent. Aquest mànec no ha de presentar vores tallants, sinó que
les vores han de ser antilliscants i, en alguns casos, aïllants.
Cal escollir l’eina més adequada a nivell de tipologia o dimensions per a cada activitat.
Cal utilitzar les eines amb les postures més ergonòmiques possibles.
Cal evitar anar sobrecarregat d’eines.
Les eines han de ser prou resistents, i la unió dels seus diferents components ha de ser ferma, per tal de suportar grans
esforços.
Proteccions col·lectives
Cal col·locar xarxes de protecció o similar sota les àrees de treball, en els casos que sigui necessari.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Guants contra agressions mecàniques.
Roba de treball.

EN RASES
Mesures preventives
Cal verificar periòdicament l’estat de conservació, manteniment i col·locació de les proteccions col·lectives existents.
S’han de restituir les proteccions col·lectives quan per algun motiu s’hagin retirat provisionalment.
Cal recordar, però, que abans de retirar una protecció col·lectiva s’ha de demanar autorització a l’encarregat i substituir l’acció
preventiva de la protecció amb la utilització d’arnès o similar segons el cas. Cal comprovar periòdicament l’estat de la rasa,
sobretot després de llargues aturades, en iniciar la jornada i després de pluges importants.
Per accedir a l’interior de les rases cal emprar escales de mà ancorades al terreny i que sobresurtin un mínim d’1 m.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Proteccions col·lectives
S’ha de col·locar una malla de senyalització, en cas que no hi hagi apilament de material, en ambdós costats de la rasa i a una
distància mínima de 2 m del seu perímetre.
S’han de col·locar tanques de protecció a una distància mínima de 2 m de la rasa.
Cal utilitzar les motes de terres extretes de la rasa com a barrera de protecció, tot respectant els criteris de les normes
tècniques de prevenció aplicables (NTP 278, Rases: prevenció de despreniments de terres).
Per travessar la rasa cal fer servir passarel·les sòlides amb una amplada mínima de 60 cm, dotades amb baranes resistents,
d’una alçària mínima de 90 cm, i, quan sigui necessari per impedir el pas o la caiguda de treballadors i d’objectes, han de
disposar respectivament d’una protecció intermèdia i d’un entornpeu. En vies de circulació de vehicles, cal col·locar barres
New Jersey a una distància mínima de 2 m de la rasa.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

ATRAPAMENTS PER OBJECTES O ENTRE OBJECTES
EN RASES
Mesures preventives
En l’excavació de rases, cal considerar els criteris fixats per la NTP 278, Rases: prevenció de despreniments de terres.
En rases amb profunditats superiors a 1,30 m, amb treballadors al seu interior, s’ha de mantenir un treballador de vigilància a
l’exterior con a norma de seguretat. A més a més, cal recórrer als apuntalaments, a les bermes o als angles de talús necessaris,
depenent del material del terreny.
Cal dimensionar l’apuntalament per a les càrregues màximes previsibles en les condicions més
desfavorables.
En general, els apuntalaments només es poden retirar quan deixen de ser necessaris i per franges horitzontals, començant per
la part inferior de la rasa.
En el càlcul del pendent del talús cal incloure amplis marges de seguretat, per tal de preveure les variacions que es poden
esdevenir en les característiques del terreny com a conseqüència de les condicions atmosfèriques: pluges, sequedat, humitat,
etc.
Els productes procedents de l’excavació de les rases s’han de retirar immediatament i, si no, s’han d’abassegar a una distància
mínima de 2 m del perímetre del talús.
Igualment, el trànsit de vehicles i, en general, qualsevol sol·licitació s’ha de separar d’aquest perímetre de la rasa d’acord amb
les característiques d’aquesta rasa.
Les operacions de moviment de terres en general s’han de fer d’acord amb els criteris definits per l’estudi geotècnic del
projecte i l’estat del terreny segons de les condicions climatològiques.
Proteccions col·lectives
Cal senyalitzar i delimitar les rases.
Cal preveure els equips de treball (escales, etc.) per tal de poder sortir-ne.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
CONTACTES ELÈCTRICS
DE MAQUINÀRIA AMB LÍNIES SUBTERRÀNIES

CAIGUDES D’OBJECTES DESPRESSOS
PER MALA SUBJECCIÓ DE CÀRREGUES SUSPESES
Mesures preventives
Si alguna de les maniobres i les operacions queda fora de la visual de l’abast del gruista, cal acompanyar-lo d’un senyalista.
No s’han de fer moviments bruscos en l’arrencada i la hissada de la càrrega.
Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant en la placa de càrregues.
Cal subjectar la càrrega des de dos punts equidistants, de manera que la càrrega es transporti horitzontalment.
Quan la tipologia dels elements transportats, com, per exemple, la mida, ho requereixi, cal recobrir tot el material amb una
xarxa, una gàbia tancada o similar.
Cal verificar l’existència del pestell de seguretat en els ganxos.
És prohibit treballar quan les condicions meteorològiques posin en perill les condicions de seguretat.
Cal comprovar el bon estat de les eslingues, els cables i els altres elements de subjecció en cada utilització.
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Mesures preventives
Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric:
1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió.
2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar
3: Verificar absència de tensió
4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió.
5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball.
Abans d'iniciar els treballs s'han d'identificar totes les línies i planificar les actuacions.
En cas de dubtes o dificultats cal requerir la presència d'empleats de la companyia subministradora.
L'encarregat ha d'avisar tots els maquinistes afectats d’aquest risc.
S'han de senyalitzar totes les línies perilloses per evitar-ne la ruptura.
Si s'han de realitzar treballs prop de línies elèctriques, s’ha de sol·licitar el descàrrec de la línia a la companyia propietària. Això
consisteix a deixar la línia fora de servei amb tots els conductors en curtcircuit i connectats a terra. L'execució d'aquesta
mesura només la pot realitzar la companyia.
S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió (RAT) i del RD 614/2001.
En zones de serveis afectats, els operaris de les diferents màquines han d’actuar amb precaució i sempre guiats per
encarregats experimentats.
S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorològiques (pluja, tempesta, etc.) posin en perill les condicions de
seguretat.
Proteccions col·lectives
En cas que algun cable quedi al descobert, s'ha de senyalitzar i delimitar la zona adequadament.
Equips de protecció individual
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

Roba de treball.
EXPLOSIONS
PER RUPTORA DE CANONADA DE GAS O COMBUSTIBLE
Mesures preventives
Abans d’iniciar els treballs, cal identificar els serveis afectats i planificar les actuacions.
Depenent de l’afectació del servei, es pot tallar el subministrament de gas o combustible i, en qualsevol cas, cal requerir la
presència de tècnics de la companyia propietària de la instal·lació per supervisar els treballs.
S’han de redactar procediments de treball que permetin definir un protocol de seguretat en aquest tipus d’activitat.
Cal informar tots els treballadors del risc d’explosió i de les mesures preventives associades.
És prohibit fer treballs que puguin generar flames o guspires, com, per exemple, treballs de soldadura.
Tampoc no es pot fumar.
Quan sigui necessari, cal establir restriccions en l’àmbit de circulació amb la senyalització adequada.
Quan es produeix la ruptura del servei, cal avisar la companyia pertinent perquè repari la canonada.
Proteccions col·lectives
Cal senyalitzar i delimitar la zona depenent de la importància de la canonada i la seva afectació.
A l’obra s’ha de disposar d’un pla d’emergència que prevegi aquest tipus d’explosions. Cal tenir plànols d’evacuació, extintors,
etc.
Equips de protecció individual
Casc.
Mascareta.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.
INCENDIS
PER RUPTORA DE CANONADA DE GAS O COMBUSTIBLE
Mesures preventives
Abans d’iniciar els treballs, cal identificar els serveis afectats i planificar les actuacions.
Segons l’afectació del servei, es pot tallar el subministrament de gas o combustible i, en qualsevol cas, cal requerir la presència
de tècnics de la companyia propietària de la instal·lació perquè supervisin els treballs.
Quan sigui necessari, cal establir restriccions en l’àmbit de circulació amb la senyalització adequada.
L’encarregat ha d’informar tots els treballadors vinculats a les activitats relacionades amb les canonades del risc existent i
coordinar les activitats per evitar accidents.
Els treballadors de la zona de la canonada no poden fumar ni tampoc fer determinades activitats, com ara la de soldadura, si
s’està manipulant la canonada.
Proteccions col·lectives
Cal senyalitzar i delimitar amb cartells indicatius la zona de productes inflamables.
A l’obra s’ha de disposar d’un pla d’emergència que prevegi aquest tipus d’incendis. Cal tenir plànols d’evacuació, extintors,
telèfons d’emergència, etc.
Equips de protecció individual
Casc.
Mascareta.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES PROVISIONALS DE L’OBRA
En aquesta obra no cal enllumenat provisional, ja que l’enllumenat del propi àmbit de les obres no queda afectat i dona
servei útil per l’execució de les obres en possible horari nocturn.
Mesures preventives
Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric:
1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió.
2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar
3: Verificar absència de tensió
4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió.
5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball.
Cal dimensionar les instal·lacions adequadament.
Cal dotar les instal·lacions de quadres de comandament amb els elements de protecció adequats: interruptors magnetotèrmics
i diferencials.
Sempre que sigui possible, el cablejat de les instal·lacions provisionals de l’obra s’ha de passar penjat del sostre, evitant zones
de pas i humitats.
Els endolls han d’estar en bon estat.
Els cables mànega han de ser antihumitat.
Cal verificar periòdicament el bon estat de les instal·lacions amb manteniments regulars.
Cal comprovar el funcionament correcte dels elements de protecció dels quadres de comandament. La reparació de qualsevol
element de la instal·lació elèctrica cal deixar-la a especialistes (electricistes). Els quadres elèctrics, envolvents, aparellatge,
preses de corrent i demés elements de la instal·lació provisional d’obra han de complir les condicions de seguretat
contemplades al REBT 842/2002 i concretament la ITC-BT-33.
Els quadres elèctrics d’obra anomenats «conjunts per a obres CO», s’han de construir d’acord amb la norma UNE-EN 60439-4.
El grau de protecció dels elements de la instal·lació situats a la intempèrie a les obres serà com a mínim d’IP 45.
Proteccions col·lectives
Els quadres de comandament han d’anar protegits en caixes blindades, amb porta, pany i clau.
Cada quadre elèctric va proveït de la seva presa de terra i d’un senyal normalitzat d’advertiment de risc elèctric.
Cal separar i, si s’escau, senyalitzar els materials en mal estat, per evitar que es torni a fer servir.
Equips de protecció individual
Casc.
Guants contra agressions d’origen elèctric (només electricistes).
Calçat de seguretat.

FERMS I PAVIMENTS
Caigudes de persones a diferent nivell.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Caigudes d’objectes per desplom.
Caiguda d’objectes per manipulació.
Caiguda d’objectes despresos
Cops amb objectes immòbils.
Cops i contactes amb elements
Cops amb objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules
Atrapament per o entre objectes

Probabilitat
BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA

Gravetat

BAIXA
BAIXA
MITJANA
MITJANA
BAIXA
MITJANA
MITJANA
BAIXA
MITJANA
BAIXA

Aval. Risc

MOLT BAIX
BAIX
BAIX
BAIX
MOLT BAIX
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX
MOLT BAIX
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Atrapaments per bolcada de màquines.
Sobreesforços.
Exposició a temperatures extremes
Contactes elèctrics.
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.
Exposició a radiacions.
Explosions.
Incendis.
Causats per sers vius.
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents químics.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents físics
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents biològics.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents psicosocials.
Riscos derivats d’exigències del treball.
Factors de risc personal.
Instal·lacions de neteja personal i benestar
a les obres.

BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA

BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
ALTA

MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MODERAT

MITJANA

BAIXA

BAIX

MITJANA

BAIXA

BAIX

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

BAIXA
BAIXA
BAIXA

BAIXA
BAIXA
BAIXA

MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

En maniobres difícils cal recórrer al suport d’un senyalista.
Proteccions col·lectives
Quan sigui necessari, s’ha de delimitar la zona de treball d’una màquina o diverses màquines amb tanques, malla, cons o
similar.
Quan sigui necessari, cal delimitar les zones de pas de vianants respecte a la dels vehicles, mitjançant la col·locació de tanques,
malles de senyalització, cons o similar.
Cal col·locar els senyals i els elements de senyalització provisional d’obra.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la màquina).
Calçat de seguretat.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

ATROPELLAMENTS, COPS I XOCS AMB VEHICLES O CONTRA VEHICLES
PER TRÀNSIT INTERN DE L’OBRA
Mesures preventives
La traça afectada per les obres ha d’estar senyalitzada i degudament delimitada en zona de talussos.
Totes les obres amb circulació interna de vehicles han d’estar senyalitzades amb cartells de limitació de velocitat.
En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament general de circulació i el Catàleg
de senyals de circulació.
Cal mantenir les distàncies de seguretat.
Les maniobres de la maquinària de gran tonatge han de ser dirigides per encarregats o per persones que senyalitzin.
En obres consistents en ampliacions de calçades o similar en què necessàriament el tràfic rodat circula per vials afectats per
l’obra, quan no es respectin els límits de velocitat o altres senyals, cal recórrer a la policia de trànsit competent a la zona.
Cal exigir la màxima concentració dels conductors de vehicles de l’obra, per tal d’evitar distraccions om a conseqüència de la
seva activitat.
En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la il·luminació necessària.
Proteccions col·lectives
Les zones d’emmagatzematge d’aquests productes s’han de situar en zones específiques correctament Senyalitzades
Equips de protecció individual
Casc.
Mascareta (en casos especials).
Calçat de seguretat.
Roba de treball.
EN MANIOBRES AMB MAQUINÀRIA MÒBIL
Mesures preventives
Quan aquestes màquines circulin únicament per l’obra, cal verificar que les persones que les condueixen estan autoritzades,
tenen la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i se n’han llegit el
manual d’instruccions. Si les màquines circulen per una via pública, a més a més, cal que els conductors tinguin el carnet de
conduir B.
Cal planificar les zones de circulació i la senyalització provisional de l’obra.
En actuacions que afectin vies amb trànsit, cal definir una senyalització d’acord amb la norma 8.3.IC.
Cal respectar la senyalització provisional de l’obra.
En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la il·luminació necessària.
S’han de mantenir els elements de senyalització de la màquina nets i en bon estat.
Cal mantenir les distàncies de seguretat.

PETITES ESTRUCTURES

Probabilitat

Gravetat

Aval. Risc

Caigudes de persones a diferent nivell.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Caigudes d’objectes per desplom.
Caiguda d’objectes per manipulació.
Caiguda d’objectes despresos
Cops amb objectes immòbils.
Cops i contactes amb elements
Cops amb objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules
Atrapament per o entre objectes
Atrapaments per bolcada de màquines.
Sobreesforços.
Exposició a temperatures extremes
Contactes elèctrics.
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.
Exposició a radiacions.
Explosions.
Incendis.
Causats per sers vius.
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents químics.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents físics
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents biològics.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents psicosocials.
Riscos derivats d’exigències del treball.
Factors de risc personal.
Instal·lacions de neteja personal i benestar
a les obres.

MITJANA
MITJANA
MITJANA
MITJANA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA

MITJANA
MITJANA
MITJANA
MITJANA
MITJANA
MITJANA
MITJANA
BAIXA
MITJANA
MITJANA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
BAIXA
MITJANA

MODERAT
MODERAT
MODERAT
MODERAT
MODERAT
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
BAIX
MOLT BAIX
BAIX
MOLT BAIX
BAIX
MOLT BAIX
BAIX

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

MITJANA

BAIXA

BAIX

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

BAIXA
BAIXA
BAIXA

BAIXA
BAIXA
BAIXA

MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
DES DE PLATAFORMES DE TREBALL
Mesures preventives
Cal verificar el bon estat de la plataforma de treball abans de cada utilització i, en especial, l’absència de forats i esquerdes.
S’han de restituir les proteccions col·lectives quan per algun motiu s’hagin retirat provisionalment. Cal recordar, però, que
abans de retirar una protecció col·lectiva s’ha de demanar autorització a l’encarregat i substituir l’acció preventiva de la
protecció amb la utilització d’arnès o similar segons el cas.
S’han d’instal·lar escales prefabricades interiors per comunicar els diferents nivells de la plataforma.
No es poden col·locar sobre la plataforma escales portàtils ni bastides de cavallets.
Cal planificar prèviament la geometria de l’estructura per determinar quines mesures de seguretat s’han d’adoptar.
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Cal conèixer exactament el tipus de treball que s’ha de fer sobre la plataforma per planificar la distància al parament.
Cal planificar l’ancoratge de la plataforma (a mur, a finestra, entre lloses, etc.) i sol·licitar el pertinent permís a la propietat.
Cal verificar l’estat correcte del sòl que ha d’acollir la plataforma de treball.
S’han d’utilitzar sistemes de muntatge que permetin garantir la seguretat dels muntadors.
L’encarregat ha de controlar que els muntadors utilitzin un arnès de seguretat contra les caigudes, amarrat als components
ferms de l’estructura o altres elements externs a aquesta estructura, quan sigui necessari segons les condicions de treball.
Cal col·locar topalls de fusta de 20 x 20 x 2,7 cm sota els fusos de la plataforma.
Els fusos han de complir la normativa europea UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811 i cal respectar el límit d’elevació de la femella.
Cal formar plataformes segures mitjançant mòduls metàl·lics antilliscants.
La plataforma s’ha de muntar amb tots els seus components, en especial els de seguretat.
Els muntadors han de seguir estrictament les instruccions del manual de muntatge i manteniment del fabricant.
Els mòduls per formar les plataformes de les bastides (de com a mínim 60 cm d’amplada)
preferentment han de ser de 30 cm d’amplada, fabricats amb xapa metàl·lica antilliscant o reixeta, soldada a la perfileria de
contorn amb cordó continu. Tots els components han de ser del mateix fabricant i han de tenir la seva marca.
Els tubs i els altres components de la plataforma han d’estar lliures d’oxidacions greus que en puguin minvar la resistència.
L’encarregat ha de vigilar expressament la collada uniforme de les mordasses o ròtules, de manera que no quedi cap cargol
fluix que pugui permetre moviments descontrolats dels tubs.
En cas que s’utilitzin suports de fusta, ha de ser fusta en bon estat, sense nusos, perfectament encolada i sense deformacions o
ruptures.
Els cavallets sempre s’han de muntar anivellats, mai inclinats.
Les plataformes s’han de muntar de manera que quedin assentades i s’eviti que es puguin desplaçar. S’han d’ancorar les
plataformes de treball als cavallets, de manera que quedin perfectament estables. Les plataformes no s’han d’instal·lar sobre
materials de construcció com ara rajoles, bidons i escales tisora.
No s’han de col·locar càrregues bruscament sobre les plataformes.
No s’han de fer moviments bruscos sobre les plataformes.
No s’han d’acumular càrregues, ni persones, en un mateix punt de la plataforma.
A les plataformes s’ha de dipositar el material estrictament necessari per fer els treballs.
El material i les eines de treball s’han de repartir uniformement sobre les plataformes.
S’han de suspendre totes les activitats relacionades amb la plataforma de treball en condicions meteorològiques adverses:
vents forts, tempestes amb descàrregues elèctriques, etc.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades
Proteccions col·lectives
Les plataformes de treball que comportin risc de caiguda d’altura superior a 2 m per als treballadors han de tenir baranes
resistents, d’una alçària mínima de 90 cm, i, quan sigui necessari per impedir el pas o la caiguda de treballadors i d’objectes,
han de disposar respectivament d’una protecció
intermèdia i d’un entornpeu.
Cal utilitzar plataformes de treball sòlides amb una amplada mínima de 60 cm.
Quan s’utilitzin cavallets a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar, s’ha de protegir la caiguda amb baranes o
xarxes segons el cas.

Els esglaons han d’estar acoblats.
El tensor ha d’estar completament estirat en les escales de tisora.
Per utilitzar l’escala cal verificar que ni les sabates ni la mateixa escala no estan brutes de substàncies que patinin: greix, oli,
etc.
Per utilitzar l’escala cal mantenir el cos en l’amplada d’aquesta escala.
Cal evitar realitzar activitats amb vibracions excessives o pesos importants.
No es pot moure l’escala quan hi hagi un treballador.
En les escales de tisora, l’operari no es pot situar una cama a cada lateral de l’escala.
Les escales de tisora han d’estar dotades amb un sistema antiobertura.
Són prohibits el transport i la manipulació de càrregues en les escales de mà quan el pes o les dimensions de la càrrega puguin
comprometre la seguretat del treballador.
Els travessers de les escales han d’estar en posició horitzontal.
L’ascens i descens i els treballs des d’escales s’han de fer de cara als escalons.
El transport a mà d’una càrrega per una escala de mà s’ha de fer de manera que no impedeixi una subjecció segura.
No es poden utilitzar escales acabades de pintar.
No es poden utilitzar escales de mà de més de 5 metres de longitud, la resistència de les quals no tingui garanties.
Les escales suspeses s’han de fixar de manera segura per tal d’evitar moviments de balanceig.
Les escales compostes de varis elements adaptables o extensibles han d’utilitzar-se de manera que la immobilització recíproca
dels diferents elements estigui assegurada.
No es permet fer servir escales de mà en els treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar si no estan prou
protegits.
És prohibit l’ús simultani de l’escala manual per més d’un treballador.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Proteccions col·lectives
En treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar s’han de col·locar les proteccions col·lectives més
adequades a la geometria de la zona que cal protegir.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Arnès (per sobre de 3,5 m).
Roba de treball.
CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
PER ORDRE I NETEJA INSUFICIENTS
Mesures preventives
S’han d’evitar abocaments de greixos o líquids que facilitin les relliscades.
Cal passar les canalitzacions provisionals, en especial les elèctriques, penjades del sostre.
Cada treballador ha de mantenir net i ordenat el seu lloc de treball, recollir periòdicament els residus que genera i llençar-los
en els contenidors pertinents.
Cada treballador ha de ser responsable de tenir ordenades les seves eines de treball i evitar que dificultin el pas o les activitats
d’altres companys.
Cal evitar la presència de maquinària, equips o materials en les zones de pas.
Quan les circumstàncies o la tipologia de l’obra ho requereixin, l’equip d’obra ha de planificar els passos i els itineraris del
personal a l’interior de l’obra i, quan calgui, cal que se senyalitzin i es delimitin.
Cal definir adequadament els sistemes de transport intern i evacuació dels residus: carretons, tremuges o similar.
Cal definir adequadament la tipologia i la quantitat dels contenidors que han de contenir els residus.
Proteccions col·lectives
S’ha de definir i senyalitzar degudament les zones d’apilament i emmagatzematge de materials i residus, com també les zones
destinades a la maquinària.

Equips de protecció individual
Casc.
Guants contra agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Arnès (quan sigui necessari).
Roba de treball.
DES D’ESCALES MANUALS
Mesures preventives
Cal fer servir totes dues mans per pujar i baixar.
L’escala ha d’estar subjectada per la part superior a l’estructura; per la part inferior ha de disposar de sabates antilliscants,
grapes o qualsevol mecanisme antilliscant i s’ha d’aguantar sempre sobre superfícies planes i sòlides.
No es poden utilitzar les escales com a passarel·les.
No es poden empalmar escales, llevat que ho hagi previst el fabricant.
Cal col·locar-les en un angle de 75º respecte a l’horitzontal.
Han de sobrepassar en un metre el punt de suport superior.
Cal revisar les abraçadores de les escales extensibles.

Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.
PER RELLISCADES
Mesures preventives
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PER ENSOPEGAR AMB CABLES ELECTRIMÀNEGUES
Mesures preventives
Cal fer tota l’estesa elèctrica de manera aèria i prevenir la circulació de persones i vehicles.
Cal cobrir els cables o mànegues de manera provisional a les zones de pas.
Sempre que sigui possible, no s’han de fer servir cables excessivament llargs.
Cal planificar la distribució adequada d’endolls elèctrics.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Proteccions col·lectives
Cal definir i senyalitzar les zones afectades per aquests elements quan la quantitat o la perillositat ho
requereixin.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

S’han d’emmagatzemar els envasos de productes especials (olis, greixos, pintures, etc.) en posició vertical, en zones
prèviament definides, sobre paviments impermeables, a cobert i sempre que sigui possible en cubetes.
Cal col·locar cubetes sota les aixetes o les zones de subministrament de productes que puguin generar residus especials, per tal
de recollir abocaments incontrolats o degoteigs.
S’han de definir els contenidors necessaris i adequats per als residus especials.
Cal acotar les zones d’apilament de materials susceptibles de provocar relliscades per evitar-ne l’expansió incontrolada.
Cal abocar material absorbent en zones humides on es pugui produir fàcilment verdet.
S’ha de mantenir el calçat sempre net de restes de fang o elements que puguin provocar relliscades.
Cal mantenir les eines ordenades i fora del lloc de pas.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Proteccions col·lectives
S’han de definir i senyalitzar les zones susceptibles de provocar relliscades després d’haver-se produït vessaments importants
de productes químics o similars.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

PER CAMINAR PER SUPERFICIES IRREGULARS
Mesures preventives
Cal il·luminar correctament les zones de treball.
És prohibit caminar per sobre els carrils ferroviaris.
Cal desplaçar-se amb precaució en les zones amb superfícies irregulars.
S’han d’evitar vessaments de greixos o líquids que facilitin les relliscades.
Cada treballador ha de ser responsable de tenir ordenades les seves eines de treball i evitar que dificultin el pas o les activitats
dels altres companys.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Proteccions col·lectives
Separar degudament les zones d’apilament i emmagatzematge de materials i residus, com també la zona destinada a la
maquinària i zones de pas.
Quan les circumstàncies o la tipologia de l’obra ho requereixin, l’equip d’obra ha de planificar els passos i els itineraris del
personal a l’interior de l’obra i, quan sigui necessari, senyalitzar-los i delimitar-los.
Equips de protecció individual
Casc.
Guants contra agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Roba i accessoris de senyalització.
CAIGUDES D’OBJECTES PER DESPLOM
PER MAL APUNTALAMENT D’ENCOFRATS
Mesures preventives
S’han de col·locar d’acord amb les indicacions del fabricant i de manera proporcionada amb la càrrega que han de suportar.
Els puntals han d’estar en perfectes condicions de manteniment.
S’ha d’evitar la col·locació amb passadors improvisats i d’altres fabricants en general.
Una vegada s’ha formigonat, cal verificar que els puntals treballin de manera homogènia i, si s’escau, ajustar- los.
Cal verificar que els puntals s’han col·locat de manera perfectament vertical. En cas que s’hagin de col·locar de manera
inclinada cal falcar-los amb taulons o similar.
Proteccions col·lectives
En la fase de muntatge i desmuntatge dels puntals, cal evitar l’accés de personal aliè a l’operació.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

PER IL·LUMINACIÓ INSUFICIENT
Mesures preventives
Sempre que sigui possible, cal mantenir la il·luminació natural i completar-la només quan sigui necessari.
La il·luminació artificial ha de ser apropiada i prou intensa, i el color de la llum no ha d’ocasionar efectes negatius, de manera
que el color més recomanat és el blanc.
S’ha d’utilitzar preferentment la il·luminació artificial general, complementada amb llums localitzades en zones concretes que
requereixin nivells d’il·luminació més elevats.
Cal adequar els nivells d’il·luminació d’acord amb el tipus de treball i depenent del grau de dificultat. Aquests nivells es troben
tipificats segons la legislació vigent com a nivells mínims d’il·luminació.
Cal dotar els sistemes d’enllumenat artificial dels quadres amb els dispositius de protecció adequats i en bon estat de
manteniment.
S’ha de verificar que els sistemes d’il·luminació utilitzats no originen riscos elèctrics, d’incendi o explosió.
S’han de substituir les bombetes o fluorescents fosos.
Cal netejar periòdicament els llums i les proteccions transparents.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Proteccions col·lectives
No aplicable.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.
EN EL MUNTATGE D’ARMADURES
Mesures preventives
És prohibit córrer sobre les armadures.
Cal apilar els materials en llocs adequats i, quan sigui necessari, delimitar aquestes zones.
S’ha de verificar el bon estat i la col·locació correcta dels elements auxiliars que s’utilitzin en aquestes fases de l’obra: cables,
encofrats, escales, etc.
Cal mantenir les eines ordenades i fora del lloc de pas.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Proteccions col·lectives
Quan sigui necessari, cal utilitzar passarel·les, de com a mínim 60 cm, per caminar per sobre de les armadures muntades.
En situacions puntuals i específiques, s’han de protegir les armadures amb caputxons protectors.

CAIGUDES D’OBJECTES PER MANIPULACIÓ
MANUAL DE CÀRREGUES
Mesures preventives
No s’han de fer moviments bruscos durant la manipulació o el transport de càrregues.
No es poden manipular ni transportar materials de pesos excessius per a la persona.
Abans d’aixecar la càrrega, cal examinar-la per detectar cantons punxeguts, brutícies, etc., i decidir, segons la forma, el pes i el
volum, el millor lloc per subjectar-la.

Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.
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Quan el trasllat d’aquests materials s’hagi de fer utilitzant elements auxiliars com ara escales, bastides o similar, aquests
elements han de ser emprats de manera adequada.
En el moment d’iniciar l’aixecament de la càrrega, els peus han d’estar separats una distància equivalent a l’amplada de
l’espatlla.
Cal ajupir-se doblegant els genolls, mai l’esquena.
En càrregues pesants o difícils de manipular, cal recórrer a l’ajuda d’un altre treballador.
S’ha de verificar l’estat correcte de les eines abans d’utilitzar-les.
Cal utilitzar les eines correctament.
Proteccions col·lectives
No aplicable
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Guants contra agressions mecàniques.
Roba de treball.
MECÀNICA DE CÀRREGUES
Mesures preventives
S’ha d’utilitzar l’equip d’elevació segons les instruccions del fabricant.
En cap cas, l’operari no pot pujar a la càrrega.
No s’han de fer moviments bruscos en l’arrencada i la hissada de la càrrega.
Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant, les quals han d’estar en un lloc visible.
S’ha de subjectar la càrrega de manera estable a través dels punts d’ancoratge i les eslingues que calguin.
Quan la tipologia dels elements transportats, com, per exemple, la mida, ho requereixi, cal recobrir tot el material amb una
xarxa o similar.
Cal verificar l’existència del pestell de seguretat en els ganxos.
És prohibit treballar quan les condicions meteorològiques posin en perill les condicions de seguretat.
Cal comprovar el bon estat de les eslingues, els cables i els altres elements de subjecció en cada utilització.
Cal verificar i respectar les indicacions de càrrega màxima admissible.
En cap cas l’operari que carrega i descarrega la càrrega no s’ha de col·locar sota la càrrega mentre està suspesa.
Hi ha d’haver un codi de senyals conegut per tots els operaris que intervinguin en treballs relacionats amb l’arrencada i la
hissada de la càrrega.
Proteccions col·lectives
Cal senyalitzar la zona de treball quan sigui necessari.
Equips de protecció individual
Casc.
Guants contra agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

Casc.
Guants contra agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.
PER MANIPULACIÓ D’EINES
Mesures preventives
Totes les eines s’han de portar en cinturons portaeines, caixes o similar, habilitades per a aquest ús.
Cal subjectar les eines de manera estable pel mànec corresponent. Aquest mànec no ha de presentar vores tallants, sinó que
les vores han de ser antilliscants i, en alguns casos, aïllants.
Cal escollir l’eina més adequada a nivell de tipologia o dimensions per a cada activitat.
Cal utilitzar les eines amb les postures més ergonòmiques possibles.
Cal evitar anar sobrecarregat d’eines.
Les eines han de ser prou resistents, i la unió dels seus diferents components ha de ser ferma, per tal de suportar grans
esforços.
Proteccions col·lectives
Cal col·locar xarxes de protecció o similar sota les àrees de treball, en els casos que sigui necessari. Equips de protecció
individual
Casc.
Guants contra agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.
DES DE PLATAFORMES DE TREBALL
Mesures preventives
Cal verificar que la plataforma de treball està perfectament estabilitzada. Quan es tracta de bastides, cal que estiguin
perfectament travades, i els ancoratges han d’estar situats d’acord amb les indicacions de l’estudi tècnic.
En el muntatge de bastides, cal pujar els seus components subjectats amb cordes amb nusos segurs.
La plataforma de treball ha de ser sòlida, antilliscant i sense forats.
Les plataformes s’han de muntar amb tots els seus components, en especial, els de seguretat.
No s’han de fer moviments bruscos sobre les plataformes.
No s’han d’acumular càrregues, ni persones en un mateix punt de la plataforma.
Les plataformes han de contenir el material estrictament necessari per fer els treballs.
Els materials i les eines de treball s’han de repartir uniformement sobre les plataformes.
Cal realitzar les proves de càrrega a les bastides penjades.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Proteccions col·lectives
Les plataformes de treball han de tenir baranes resistents, d’una alçària mínima de 90cm, i, quan sigui necessari per impedir el
pas o la caiguda de treballadors i d’objectes, han de disposar respectivament d’una protecció intermèdia i d’un entornpeu.
Quan sigui necessari, s’han de delimitar les àrees susceptibles de rebre la caiguda d’objectes amb tanques metàl·liques o
similar i col·locar la senyalització pertinent.
Quan sigui necessari, cal posar xarxes.
Quan sigui necessari, s’han de col·locar marquesines.
Quan s’utilitzin plataformes a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar, s’ha de protegir la caiguda amb baranes o
xarxes, segons el cas.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.

CAIGUDES D’OBJECTES DESPRESSOS
PER MALA SUBJECCIÓ DE CÀRREGUES SUSPESES
Mesures preventives
Si alguna de les maniobres i les operacions queda fora de la visual de l’abast del gruista, cal acompanyar-lo d’un senyalista.
No s’han de fer moviments bruscos en l’arrencada i la hissada de la càrrega.
Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant en la placa de càrregues.
Cal subjectar la càrrega des de dos punts equidistants, de manera que la càrrega es transporti horitzontalment.
Quan la tipologia dels elements transportats, com, per exemple, la mida, ho requereixi, cal recobrir tot el material amb una
xarxa, una gàbia tancada o similar.
Cal verificar l’existència del pestell de seguretat en els ganxos.
És prohibit treballar quan les condicions meteorològiques posin en perill les condicions de seguretat.
Cal comprovar el bon estat de les eslingues, els cables i els altres elements de subjecció en cada utilització.
Proteccions col·lectives
No es poden transportar càrregues per sobre el personal.
És prohibit romandre sota les càrregues suspeses.
Són prohibits la suspensió o el transport aeri de persones mitjançant l’equip d’elevació.
Cal senyalitzar la zona de treball quan sigui necessari.
Equips de protecció individual

ELEMENTS D’URBANITZACIÓ

Probabilitat

Gravetat

Aval. Risc

Caigudes de persones a diferent nivell.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Caigudes d’objectes per desplom.
Caiguda d’objectes per manipulació.
Caiguda d’objectes despresos
Cops amb objectes immòbils.

BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA

BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
MITJANA
BAIXA

MOLT BAIX
BAIX
MOLT BAIX
BAIX
BAIX
MOLT BAIX
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Cops i contactes amb elements
Cops amb objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules
Atrapament per o entre objectes
Atrapaments per bolcada de màquines.
Sobreesforços.
Exposició a temperatures extremes
Contactes elèctrics.
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.
Exposició a radiacions.
Explosions.
Incendis.
Causats per sers vius.
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents químics.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents físics
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents biològics.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents psicosocials.
Riscos derivats d’exigències del treball.
Factors de risc personal.
Instal·lacions de neteja personal i benestar
a les obres.

BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA

BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJANA

MOLT BAIX
BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
BAIX
MOLT BAIX
BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
BAIX

MITJANA

BAIXA

BAIX

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

BAIXA
BAIXA
BAIXA

BAIXA
BAIXA
BAIXA

MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

JARDINERIA
Caigudes de persones a diferent nivell.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Caigudes d’objectes per desplom.
Caiguda d’objectes per manipulació.
Caiguda d’objectes despresos
Cops amb objectes immòbils.
Cops i contactes amb elements
Cops amb objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules
Atrapament per o entre objectes
Atrapaments per bolcada de màquines.
Sobreesforços.
Exposició a temperatures extremes
Contactes elèctrics.
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.
Exposició a radiacions.
Explosions.
Incendis.
Causats per sers vius.
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents químics.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents físics
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents biològics.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents psicosocials.

Probabilitat

Gravetat

Riscos derivats d’exigències del treball.
Factors de risc personal.
Instal·lacions de neteja personal i benestar
a les obres.

MITJANA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJANA

BAIX
BAIX
MOLT BAIX
BAIX
BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
BAIX

MITJANA

BAIXA

BAIX

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

MITJANA

BAIXA

BAIX

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

BAIXA
BAIXA

MOLT BAIX
MOLT BAIX

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

GESTIÓ DE RESIDUS
Caigudes de persones a diferent nivell.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Caigudes d’objectes per desplom.
Caiguda d’objectes per manipulació.
Caiguda d’objectes despresos
Cops amb objectes immòbils.
Cops i contactes amb elements
Cops amb objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules
Atrapament per o entre objectes
Atrapaments per bolcada de màquines.
Sobreesforços.
Exposició a temperatures extremes
Contactes elèctrics.
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.
Exposició a radiacions.
Explosions.
Incendis.
Causats per sers vius.
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents químics.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents físics
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents biològics.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents psicosocials.
Riscos derivats d’exigències del treball.
Factors de risc personal.
Instal·lacions de neteja personal i benestar
a les obres.

Aval. Risc

BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA

BAIXA
BAIXA

Probabilitat

Gravetat

Aval. Risc

BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA

MITJANA
BAIXA
ALTA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJANA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
ALTA

BAIX
BAIX
MODERAT
BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
BAIX
BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX
MODERAT

MITJANA

MITJANA

MODERAT

MITJANA

BAIX

BAIX

BAIXA

MITJANA

BAIX

BAIXA
BAIXA
BAIXA

BAIXA
BAIXA
BAIXA

MOLT BAIX
MOLT BAIX
MOLT BAIX

MITJANA

BAIXA

BAIX

CAIGUDES D’OBJECTES PER DESPLOM
PER MANIOBRES INCORRECTES DE LA MÀQUINARIA
Mesures preventives
S’ha de verificar que la persona que condueix maquinària està autoritzada, té el carnet B de conduir i té la formació i la
informació de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5. D’aquesta manera, abans de manipular maquinària cal
haver-se’n llegit el manual d’instruccions.
No es poden superar els pendents indicats pel fabricant.
En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del terreny poden
haver canviat.
Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de les màquines responen correctament i estan en perfecte
estat: frens, cadenes, clàxon, llums estàtics, etc.
Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
Cal assegurar la màxima visibilitat de les màquines i netejar-ne els retrovisors, els parabrises, els llums i els miralls.
S’ha de verificar que la zona de conducció està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona de
comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
Cal conèixer l’alçària màxima de la maquinària per tal d’evitar interferències amb elements viaris, línies elèctriques o similar.
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Proteccions col·lectives
Les zones d’emmagatzematge d’aquests productes s’han de situar en zones específiques correctament Senyalitzades
Equips de protecció individual
Casc.
Mascareta (en casos especials).
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

Cal controlar la maquinària únicament des del seient del conductor.
En actuacions dins de l’aigua, s’ha d’utilitzar la cullera per verificar la profunditat del fons i per descobrir possibles cavitats o
perills.
Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de seguretat, cal
aparcar la maquinària en un lloc segur i esperar.
Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, s’ha d’orientar el braç cap a baix gairebé tocant al terra, si s’escau.
Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un senyalista expert que el
guiï.
Cal respectar la senyalització interna de l’obra.
No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.
Cal extreure el material amb vista al pendent.
S’ha de moure la maquinària amb la pala recollida i en el sentit del moviment, si s’escau.
Cal evitar desplaçaments de la maquinària en zones a menys de 2 m de la coronació dels talussos.
S’ha d’estacionar la maquinària en zones retirades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, d’esllavissaments o
inundacions. Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del
motor.
S’han de fer manteniments periòdics de la maquinària d’acord amb les instruccions del fabricant.
Proteccions col·lectives
Cal delimitar i senyalitzar amb malla de senyalització o similar les zones de risc de desplom.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la cabina).
Calçat de seguretat.
Faixa i cinturó antivibracions.
Roba de treball.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la cabina).

EN MANIOBRES AMB MAQUINÀRIA MÒBIL
Mesures preventives
Quan aquestes màquines circulin únicament per l’obra, cal verificar que les persones que les condueixen estan autoritzades,
tenen la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 8 de juliol, article 5, i se n’han llegit el
manual d’instruccions. Si les màquines circulen per una via pública, a més a més, cal que els conductors tinguin el carnet de
conduir B.
Cal planificar les zones de circulació i la senyalització provisional de l’obra.
En actuacions que afectin vies amb trànsit, cal definir una senyalització d’acord amb la norma 8.3.IC.
Cal respectar la senyalització provisional de l’obra.
En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la il·luminació necessària.
S’han de mantenir els elements de senyalització de la màquina nets i en bon estat.
Cal mantenir les distàncies de seguretat.
En maniobres difícils cal recórrer al suport d’un senyalista.
Proteccions col·lectives
Quan sigui necessari, s’ha de delimitar la zona de treball d’una màquina o diverses màquines amb tanques, malla, cons o
similar.
Quan sigui necessari, cal delimitar les zones de pas de vianants respecte a la dels vehicles, mitjançant la col·locació de tanques,
malles de senyalització, cons o similar.
Cal col·locar els senyals i els elements de senyalització provisional d’obra.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la màquina).
Calçat de seguretat.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

DE MATERIALS TRANSPORTATS DES DE CAMIONS
Mesures preventives
No s’han de sobrecarregar els camions ni passar del PMA indicat pel fabricant.
Cal cobrir la caixa del camió amb lones quan es transportin materials a granel.
S’han de carregar els materials que cal transportar uniformement repartits i subjectats amb elements auxiliars, quan sigui
necessari.
Cal respectar les normes de circulació i mantenir la velocitat adequada en cada cas.
S’ha de comprovar que la contraporta del camió es troba totalment tancada.
Cal comprovar el bon estat del remolc.
Proteccions col·lectives
No aplicable.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la cabina).
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la cabina).

PER TRÀNSIT EXTERN A L’OBRA
Mesures preventives
Les obres que incideixin amb la circulació viària han de definir una senyalització provisional d’acord amb els criteris de la norma
Senyalització d’obres (norma de carreteres 8.3-IC).
En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament general de circulació i el Catàleg
de senyals de circulació.
Quan les obres impliquin talls temporals de carreteres importants cal posar-ho en coneixement dels seus usuaris a través de la
premsa o altres mitjans.
En la definició de la senyalització provisional que cal utilitzar per a una via determinada, cal verificar si el propietari de la via té
identificats requisits per a aquest tipus d’interferències, i fins i tot és recomanable demanar-li que la revisi.
Proteccions col·lectives
Cal senyalitzar i delimitar amb tanques, barres New Jersey o similars les obres, excepte el trànsit extern. Quan sigui necessari
per a la protecció dels treballadors, les vies de circulació de vehicles han d’estar delimitades mitjançant franges contínues d’un
color visible, preferentment blanc o groc, tenint en compte el color del terra. La delimitació ha de respectar les distàncies
necessàries de seguretat entre vehicles i objectes o vianants.
Cal col·locar senyalització nocturna i comprovar diàriament el seu funcionament correcte.
Els senyals han de ser retroreflectants amb nivell 2.
La retirada de senyalització mòbil s’ha de fer en l’ordre invers en el qual s’ha col·locat i cal fer-ho mitjançant protocols de
seguretat.
Cal anul·lar la senyalització existent de la via quan aquesta senyalització contradigui la d’obra.
Cal col·locar la senyalització d’obra en l’ordre en el qual se l’hagi de trobar el trànsit.
Equips de protecció individual
Calçat de seguretat.
Roba i accessoris de senyalització.

ATROPELLAMENTS, COPS I XOCS AMB VEHICLES O CONTRA VEHICLES
PER TRÀNSIT INTERN DE L’OBRA
Mesures preventives
La traça afectada per les obres ha d’estar senyalitzada i degudament delimitada en zona de talussos.
Totes les obres amb circulació interna de vehicles han d’estar senyalitzades amb cartells de limitació de velocitat.
En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament general de circulació i el Catàleg
de senyals de circulació.
Cal mantenir les distàncies de seguretat.
Les maniobres de la maquinària de gran tonatge han de ser dirigides per encarregats o per persones que senyalitzin.
En obres consistents en ampliacions de calçades o similar en què necessàriament el tràfic rodat circula per vials afectats per
l’obra, quan no es respectin els límits de velocitat o altres senyals, cal recórrer a la policia de trànsit competent a la zona.
Cal exigir la màxima concentració dels conductors de vehicles de l’obra, per tal d’evitar distraccions om a conseqüència de la
seva activitat.
En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la il·luminació necessària.

PAGINA 22

255

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la xarxa elèctrica o la
bateria. Cal fer aquestes operacions amb equilibri estable i col·locar els peus correctament.
S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.
Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no s’utilitzi.
S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.
El canvi d’accessoris s’ha de realitzar amb l’equip desconnectat de la xarxa elèctrica, o amb la bateria extreta.
Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col·locar-los.
Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació i només aquells que siguin específics per a aquest grup de màquines.
Equips de protecció individual
Casc.
Protectors auditius: taps o auriculars.
Ulleres.
Guants contra agressions mecàniques.
COMPRESSOR
Definició
Equip de treball la missió del qual consisteix a produir un cabal d’aire a una pressió determinada segons les necessitats de les
màquines que ha d’accionar. Si és mòbil, que és el cas més freqüent, es pot transportar fàcilment d’un lloc a l’altre gràcies al
seu muntatge sobre xassís amb rodes.
Riscos
Cops contra objectes immòbils.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
Cal utilitzar compressors amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.
Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Normes d’ús i manteniment
Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui haver.
Cal proveir de combustible amb el motor aturat.
Cal col·locar el compressor a una distància considerable de la zona de treball per evitar que s’uneixin els dos tipus de soroll.
El compressor ha de quedar estacionat amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal i amb les rodes subjectades
mitjançant topalls antilliscants. Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat
prèviament la xarxa elèctrica o la bateria. Cal fer aquestes operacions amb equilibri estable i col·locar els peus correctament.
S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.
Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no s’utilitzi.
S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.
El compressor ha de quedar estacionat amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal i amb les rodes subjectades
mitjançant topalls antilliscants.
Els compressors de combustible han de ser proveïts amb el motor aturat per tal d’evitar incendis o
explosions.
Cal evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.
S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.
Han de ser reparats per personal autoritzat.
No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.
No s’han de fer treballs de manteniment amb el compressor en funcionament.
Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.
S’ha de situar el compressor a una distància mínima de 2 m de les vores de coronació de les excavacions.
Cal realitzar manteniments periòdics a aquests equips.
Proteccions col·lectives
A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.
Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes i les carcasses
protectores.

RISC DE DANYS A LA SALUT DERIVATS DE L’EXPOSICIÓ A AGENTS QUÍMICS
PER INHALACIÓ DE POLS I FIBRES
Mesures preventives
Sempre que la naturalesa de l’operació ho permeti, s’ha de treballar per via humida.
Per als treballs que, per la naturalesa del risc i/o la seva durada, l’avaluació de riscos així ho determini, cal adoptar mesures
organitzatives de rotació en el lloc de treball.
Cal reduir al mínim el nombre de treballadors exposats.
S’ha de reduir al mínim la durada i la intensitat de les exposicions a pols.
S’han d’humitejar els terres abans de netejar-los.
Cal disposar d’instal·lacions apropiades per a la higiene personal.
Els treballadors han d’adoptar mesures higièniques adequades, tant personals com d’ordre i neteja en l’àrea de treball. Abans
de menjar, beure o fumar, els treballadors exposats a pols o fibres s’han de rentar les mans, la cara i la boca.
És prohibit preparar i consumir aliments, com també beure i fumar a les àrees de treball on hi hagi exposició a pols o fibres.
La roba de treball és d’us obligatori durant la jornada laboral, i cal substituir-la per la roba de carrer en finalitzar la jornada
laboral. La neteja d’aquesta roba de treball cal realitzar-la, com a mínim, una vegada per setmana.
Proteccions col·lectives
Tots els equips de treball i les eines portàtils, quan tècnicament sigui possible, han d’estar proveïts d’un sistema d’aspiració
localitzada.
En operacions que impliquin un risc per emissió de pols o fibres, cal treballar amb un sistema de ventilació mecànica adequat.
En cas que no sigui possible instal·lar-lo, cal treballar a l’aire lliure; si s’ha de treballar a l’interior de locals, aquests locals han
d’estar ventilats adequadament.
Equips de protecció individual
Casc.
Ulleres.
Mascareta.
Màscara.
Guants contra agressions químiques.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.
5. RELACIÓ DE MAQUINÀRIA A UTILITZAR A L’OBRA, RISCOS I MESURES PREVENTIVES.
MAQUINÀRIA FIXA
CARGOLADORA
Definició
Equip de treball que s’utilitza essencialment per a la unió de peces o elements en els treballs de muntatge d’estructures de
qualsevol classe.
Riscos
Caiguda d’objectes per manipulació.
Cops per objectes o eines.
Contactes elèctrics.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
Cal utilitzar cargoladores amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.
Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Normes d’ús i manteniment
Abans de començar els treballs, s’ha de verificar el bon estat dels elements elèctrics de la màquina i, en
especial, els cables d’alimentació.
Abans de fer servir la cargoladora, cal alinear degudament l’eix del cargol amb l’eix de la màquina.
S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.
Cal evitar entrar en contacte amb l’accessori de gir en rotació.
Ha de disposar d’empunyadura amb polsador, que en deixar de prémer-se la màquina s’ha d’aturar
automàticament.
Han de ser reparades per personal autoritzat.
La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat, excepte en eines que funcionin amb bateria.
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S’ha de situar el compressor en zones habilitades, de manera que s’evitin zones de pas o zones massa properes a l’activitat de
l’obra.
Cal utilitzar compressors aïllats mitjançant carcasses que han de romandre sempre tancades.
Equips de protecció individual
Casc.
Protectors auditius: taps o auriculars segons el cas.
Guants contra agressions d’origen tèrmic.
Calçat de seguretat.

No es pot treballar amb la roba bruta de greix, dissolvent o altres substàncies inflamables.
No s’ha de penjar mai el bufador a les bombones, encara que estigui apagat.
No s’han de consumir del tot les bombones, per tal de mantenir sempre una petita sobrepressió al seu interior.
No s’han d’efectuar treballs de tall a prop de llocs on s’estiguin realitzant operacions de desgreixament, ja
que es poden formar gasos perillosos.
No s’han de tocar peces acabades de tallar.
No s’ha d’utilitzar l’oxigen per netejar o bufar peces o per ventilar una estança.
Per apagar el bufador, primer cal tancar la vàlvula d’acetilè i, a continuació, la d’oxigen.
Per encendre el bufador, cal obrir primer lleugerament la vàlvula d’oxigen i, després, la d’acetilè en més proporció. A
continuació, cal encendre la mescla i regular la flama.
Per tal de mantenir en bon estat les mànegues, cal evitar que estiguin en contacte amb productes químics, superfícies calentes,
elements tallants o elements punxants. Així mateix, cal evitar la formació de bucles o nusos en la seva utilització.
Periòdicament, cal verificar que les mànegues no tenen fugues i revisar especialment les juntures, els ràcords i les aixetes.
Cal canviar de mànegues quan es detecti que estan deteriorades o trencades.
S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.
S’ha d’evitar que les guspires produïdes pel bufador arribin o caiguin sobre les bombones o les mànegues.
No es poden barrejar bombones plenes amb buides i bombones amb gasos diferents.
S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.
Proteccions col·lectives
El lloc de treball ha d’estar ben ventilat o amb sistemes d’extracció adequats.
S’han de senyalitzar les entrades a la zona d’emmagatzematge d’aquests equips amb el senyal de «perill d’explosió» i «prohibit
fumar».
Si es realitzen treballs de tall in situ, cal procurar limitar la cascada de guspires i trossos de ferro col·locant una manta ignífuga.
Cal situar l’equip en zones habilitades, de manera que s’evitin zones de pas o zones massa properes a l’activitat de l’obra.
Cal verificar que al voltant de la zona de soldadura no hi ha altres persones. En cas contrari, cal fer servir proteccions
col·lectives, amb mampares o proteccions individuals.
Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.
Equips de protecció individual
Casc.
Ulleres.
Pantalles facials, amb protectors amb filtre que protegeixi de la projecció violenta de partícules i de les
radiacions de la soldadura.
Guants contra agressions d’origen tèrmic.
Manyoples.
Maniguets i mànegues.
Calçat de seguretat.
Polaines.
Davantals de protecció contra les agressions mecàniques.
Arnès (en treballs en alçària).
Roba de treball de cotó (ignífuga i ajustada).

EQUIP D’OXITALL
Definició
Equip de treball que consisteix en un sistema de soldadura i tall caracteritzat per la utilització d’un bufador i gasos (acetilè i
oxigen) en estat comprimit.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’objectes per desplom.
Caiguda d’objectes per manipulació.
Trepitjades sobre objectes.
Projecció de fragments o partícules.
Contactes tèrmics.
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.
Exposició a radiacions.
Explosions.
Incendis.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: gasos.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: radiacions.
Mesures Preventives
Cal utilitzar equips d’oxitall amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.
Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Normes d’ús i manteniment
S’han d’emmagatzemar les ampolles allunyades de possibles contactes elèctrics, separades de les fonts de calor i protegides
del sol.
Cal netejar periòdicament el broc del bufador.
Cal utilitzar per a cada treball la pressió correcta. S’ha de consultar l’escala de pressions.
Cal fer servir un encenedor de guspires per encendre el bufador.
S’ha de comprovar l’existència de vàlvules antiretrocés en el manòmetre i la canya.
Cal comprovar que la unió entre mànegues sigui de connexions estanques.
El grup ha d’estar fora del recinte de treball.
En la manipulació de les bombones, cal evitar donar-los cops i agafar-les per les aixetes. Les bombones en servei han d’estar en
posició vertical en els seus suports o carros.
En la utilització d’aquest equip en zones amb un risc especial d’incendi, cal preveure la presència d’extintors.
És prohibit fer servir bombones de gasos en posició inclinada.
És prohibit treballar en condicions climatològiques adverses: vent fort i pluja.
Són prohibits els treballs de soldadura i tall en locals on s’emmagatzemin materials inflamables o
combustibles.
Han de ser reparades per personal autoritzat.
L’aixeta de la bombona s’ha d’obrir lentament.
L’emmagatzematge de les bombones s’ha de fer verticalment.
Les aixetes i els manoreductors de les bombones d’oxigen han d’estar sempre nets de greixos, olis o combustible de qualsevol
tipus.
Les bombones, tant plenes com buides, s’han de traslladar en posició vertical i lligades a un portabombones.
No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.
No es permet soldar a l’interior de contenidors, dipòsits o barrils mentre no hagin estat netejats
completament i desgasificats amb vapor, si és necessari.

EQUIP DE SOLDADURA PER ARC ELÈCTRIC
Definició
Equip de treball que consisteix en un sistema de soldadura caracteritzat perquè l’arc elèctric salta entre la peça que cal soldar
sotmesa a un dels pols de la font d’energia i l’elèctrode que es troba connectat a l’altre pol.
Riscos
Caigudes de persones a diferent nivell.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Trepitjades sobre objectes.
Cops contra objectes immòbils.
Projecció de fragments o partícules.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.
Exposició a radiacions.
Explosions.
Incendis.
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Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: gasos.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: radiacions.
Mesures Preventives
S’han d’utilitzar equips de soldadura amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.
Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
Els portaelectrodes han de tenir el suport de manutenció en material aïllant i en perfecte estat de
manteniment.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Normes d’ús i manteniment
Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui haver.
Cal comprovar periòdicament l’estat dels cables d’alimentació, les pinces, etc.
Cal desconnectar l’equip de soldadura en pauses d’una certa durada.
El grup ha d’estar fora del recinte de treball.
Als treballs en zona humida o mullada, la tensió nominal de treball no pot excedir de 50 V en c.a. o 75 V en c.c..
En la utilització d’aquest equip en zones amb un risc especial d’incendi, cal preveure la presència d’extintors.
És prohibit treballar en condicions climatològiques adverses: vent fort i pluja.
Són prohibits els treballs de soldadura i tall en locals on s’emmagatzemin materials inflamables o
combustibles.
S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.
Han de ser reparats per personal autoritzat.
La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.
Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la xarxa elèctrica.
Quan els treballs de soldadura s’efectuïn en locals molt conductors, es recomana la utilització de petites tensions. Per altra
banda, la tensió en buit entre l’elèctrode i la peça a soldar, no ha de ser superior a 90 V, valor eficaç per corrent altern i 150 V
en corrent continu.
No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.
No s’han de canviar els elèctrodes sense guants, amb els guants molls o sobre una superfície mullada.
No es permet soldar a l’interior de contenidors, dipòsits o barrils mentre no hagin estat netejats
completament i desgasificats amb vapor, si és necessari.
No es pot treballar amb la roba bruta de greix,dissolvent o altres substàncies inflamables.
No s’han de refredar els elèctrodes submergint-los en aigua.
No s’han d’efectuar treballs de soldadura a prop de llocs on s’estiguin realitzant operacions de desgreixatge, ja que es poden
formar gasos perillosos.
No s’han de tocar peces que s’acaben de soldar.
Per mirar l’arc voltaic cal utilitzar una pantalla facial amb protectors amb filtre que protegeixi de la projecció violenta de
partícules i de les radiacions de la soldadura.
S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.
Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.
S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.
Proteccions col·lectives
El lloc de treball ha d’estar ben ventilat o amb sistemes d’extracció adequats.
Cal verificar que al voltant de la zona de soldadura no hi ha altres persones. En cas contrari, cal fer
servir proteccions col·lectives, amb mampares o proteccions individuals.
Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.
Equips de protecció individual
Casc.
Ulleres.
Pantalles facials, amb vidre filtrant, que protegeixi de la projecció violenta de partícules i de les radiacions
de soldadura.
Guants contra agressions d’origen tèrmic.
Manyoples.
Maniguets i mànegues.
Calçat de seguretat.
Polaines.
Davantals de protecció contra les agressions mecàniques.
Arnès (en treballs en alçària).

ESMOLADORA ANGULAR
Definició
Equip de treball que s’utilitza generalment en l’eliminació o l’acabat de cordons de soldadura, esmolada (desbarbament) de
superfícies i contorns, tall de metall o activitats similars. N’hi ha dos grans tipus: miniesmoladores i esmoladores.
Riscos
Caiguda d’objectes per manipulació.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Cops per objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules.
Sobreesforços.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
Cal utilitzar esmoladores amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.
Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
És recomanable:
. Esmoladores amb dispositius d’home mort electrònic, sobretot en miniesmoladores.
. Esmoladores amb dispositius electrònics antibloqueig del disc, sobretot en miniesmoladores.
. Esmoladores amb proteccions contra torsió de les carcasses.
. Esmoladores amb dispositius limitadors de corrent per al treball amb grups electrògens portàtils.
Normes d’ús i manteniment
Abans de col·locar una nova mola d’abrasió, s’ha de controlar que aquesta mola i la coberta de protecció estiguin en perfecte
estat.
Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui haver.
S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.
Cal extremar precaucions amb la mola d’abrasió.
Ha de disposar d’empunyadura amb polsador, que en deixar de prémer-se la màquina s’ha d’aturar
automàticament.
Han de ser reparades per personal autoritzat.
La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.
Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la xarxa elèctrica o la
bateria.
No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.
No es poden esmolar zones poc accessibles ni en posició inclinada lateralment, ja que el disc es pot trencar i provocar lesions
per projecció de partícules.
No es pot tocar el disc després de l’operació d’esmolada.
S’ha d’escollir sempre el material abrasiu adequat per a l’element que cal esmolar.
S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.
Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no s’utilitzi.
No s’ha de col·locar l’esmoladora amb la mola d’abrasió recolzada a terra.
Cal fer manteniments periòdics a aquests equips.
El canvi d’accessoris s’ha de realitzar amb l’equip desconnectat de la xarxa elèctrica, o amb la bateria extreta.
Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col·locar-los.
Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació.
Abans de connectar la màquina, cal assegurar-se que l’interruptor està desconnectat.
Proteccions col·lectives
Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts, fora de les zones de pas i preferiblement en l’embalatge original.
Equips de protecció individual
Casc.
Protectors auditius: taps o auriculars.
Ulleres.
Mascareta per a pols.
Guants contra agressions mecàniques.
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Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
Cal utilitzar grups electrògens amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.
Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Normes d’ús i manteniment
Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui haver.
Cal proveir de combustible amb el motor aturat.
Cal assegurar la connexió i comprovar periòdicament el funcionament correcte de la presa a terra i assegurar el correcte
enfonsament de la piqueta.
S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.
S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.
Han de ser reparats per personal autoritzat.
La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.
Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la xarxa elèctrica.
No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.
No s’han de fer treballs de manteniment amb el grup en funcionament.
Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.
S’ha de situar el grup a una distància mínima de 2 m de les vores de coronació de les excavacions.
Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.
S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.
Proteccions col·lectives
A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.
Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes i les carcasses
protectores.
Equips de protecció individual
Protectors auditius: taps o auriculars segons el cas.
Guants contra agressions mecàniques i vibracions.
Calçat de seguretat.

Calçat de seguretat.
Roba de treball.
FORMIGONERA ELÈCTRICA
Definició
Equip de treball que consisteix en un dipòsit rotatori on es barregen els ingredients del formigó: àrids de
diferent granulometria, ciment i aigua.
Riscos
Caiguda de persones al mateix nivell.
Cops contra objectes immòbils.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Projecció de fragments i partícules.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Contactes elèctrics.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: per contactes amb ciments.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls.
Mesures Preventives
S’han de fer servir formigoneres elèctriques amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD
1215/1997.
Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Normes d’ús i manteniment
Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui haver.
S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.
Han de ser reparades per personal autoritzat.
La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.
Cal assegurar la connexió i comprovar periòdicament el funcionament correcte de la presa a terra.
La formigonera ha de disposar de fre de basculació del tambor.
Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la xarxa elèctrica.
No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.
Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.
S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.
Els interruptors exteriors han de tenir enclavament mecànic.
Les parts mòbils de la formigonera, com corretges i pinyons, han d’estar protegits.
Proteccions col·lectives
A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.
Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes i les carcasses
protectores.
Cal situar la formigonera en zones habilitades de manera que s’evitin zones de pas.
Equips de protecció individual
Casc.
Protectors auditius: taps o auriculars.
Ulleres.
Guants contra agressions químiques.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

MÀQUINA CARGOLADORA DE PERCUSSIÓ PORTÀTIL
Definició
Equip de treball lleuger de via, amb un petit motor que serveix per fer tot tipus de fixacions en carrils i
travesses.
Riscos
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’objectes per manipulació.
Cops contra objectes immòbils.
Sobreesforços.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: gas.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
Cal utilitzar màquines cargoladores amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.
Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Normes d’ús i manteniment
Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui haver.
Cal proveir de combustible amb el motor aturat.
En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de protecció adequats.
S’ha d’evitar respirar vapors de gasolina.
Han de ser reparades per personal autoritzat.
Cal maniobrar la palanca que dirigeix el gir de l’accessori quan la màquina estigui en posició correcta de treball, sobre tirafons.
No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.
Cal prestar atenció al trànsit ferroviari.

GRUP ELECTROGEN
Definició
Equip de treball accionat per un motor dièsel o de gasolina, destinat a alimentar consumidors fora de l’abast d’una xarxa
elèctrica pública.
Riscos
Cops contra objectes immòbils.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.

PAGINA 26

259

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

Proteccions col·lectives
A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.
Cal mantenir un radi de seguretat al voltant d’aquesta activitat.
Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts, fora de les zones de pas i, preferiblement, en l’embalatge original.
Equips de protecció individual
Casc.
Protectors auditius: taps o auriculars.
Ulleres.
Guants contra agressions mecàniques i vibracions.
Calçat de seguretat.
Faixa antivibracions.
Roba de treball.

Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.
S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.
S’ha de fer servir calçat adequat i prestar atenció en els desplaçaments sobre la via.
S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.
El canvi de l’accessori s’ha de realitzar amb l’equip aturat.
Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col·locar-los.
Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació.
Proteccions col·lectives
No aplicable.
Equips de protecció individual
Casc.
Protectors auditius: taps o auriculars.
Guants contra agressions mecàniques i vibracions.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.
Roba i accessoris de senyalització.

MOTOSERRA - SERRA DE CINTA O CADENA
Definició
Equip de treball que consisteix en una cadena flexible dentada unida pels seus caps i guiada per dues politges, que, moguda
per un motor, generalment d’explosió i guiada a través d’un espasí guia, serveix per serrar.
Riscos
Caiguda d’objectes per manipulació.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Cops per objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules.
Sobreesforços.
Contactes tèrmics.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
Normes generals
Cal fer servir motoserres amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.
Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Normes d’ús i manteniment
Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui haver.
Abans d’iniciar els treballs cal comprovar:
. l’estat de tensió de la cadena de tall i la barra guia.
En finalitzar els treballs, cal
. netejar la cadena de tall i la barra guia,
. Comprovar els angles de les dents de tall i el seu esmolament i
. Comprovar l’estat de greixatge.
És prohibit utilitzar la màquina per sobre l’espatlla o el cap.
S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.
Han de ser reparades per personal autoritzat.
La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.
Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la xarxa
elèctrica.
No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.
No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.
No es poden tallar zones poc accessibles ni en posicions forçades.
No es pot tocar la cadena després d’haver utilitzat la motoserra.
S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.
Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.
S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.
Proteccions col·lectives
Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.
Equips de protecció individual
Casc.
Protectors auditius: taps o auriculars.

MARTELL ELECTROPNEUMÀTIC
Definició
Equip de treball de connexió elèctrica, amb mecanisme de colpejament per accionament pneumàtic, que pot ser:
Martell picador: emprat per cisellar i arrencar formigó, fonaments i ferms de carrers, per compactar, piconar i compactar en
la fabricació de peces.
Martell perforador: amb útils giratoris i percussor incorporat per fer perforacions. Si es pot desconnectar el percussor, es pot
utilitzar com a trepadora i, si es pot desconnectar l’accionament giratori, com a martell picador.
Riscos
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’objectes per manipulació.
Cops per objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules.
Sobreesforços.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
S’han de fer servir martells electropneumàtics amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD
1215/1997.
Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Normes d’ús i manteniment
Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui haver.
Abans de l’inici del treball s’ha d’inspeccionar el terreny (o els elements estructurals) per detectar la
possibilitat de despreniments per la vibració transmesa.
Cal col·locar el martell a una distància considerable de la zona de treball per evitar que s’uneixin tots dos tipus de soroll.
S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.
Han de ser reparats per personal autoritzat.
La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.
Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la xarxa elèctrica o la
bateria.
No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.
No s’han de deixar els martells clavats en els materials per trencar.
No es poden fer esforços de palanca amb el martell en funcionament.
No es pot recolzar tot el pes del cos sobre el martell, ja que pot relliscar i caure.
S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.
Sempre que sigui possible, cal fer aquestes activitats en horaris que provoquin les mínimes molèsties als veïns.
Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no s’utilitzi.
S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.
Cal utilitzar el martell amb totes dues mans de manera segura.
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Sobreesforços.
Contactes elèctrics.
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: soroll.
Mesures Preventives
Normes generals
Cal utilitzar remolinadors amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.
Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Normes d’ús i manteniment
Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi poden haver.
Cal proveir de combustible amb el motor aturat.
S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.
Han de ser reparades per personal autoritzat.
La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.
La llança de govern ha de tenir mànec aïllant.
Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la xarxa elèctrica.
No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.
S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.
Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.
Cal fer manteniments periòdics a aquests equips.
Proteccions col·lectives
Cal disposar de carcassa de protecció de les hèlices per evitar atrapaments.
Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.
Equips de protecció individual
Casc.
Guants contra agressions mecàniques.
Protectors auditius: taps o auriculars segons el cas.
Ulleres.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

Ulleres.
Guants contra agressions mecàniques i vibracions.
Calçat de seguretat.
Faixa antivibracions.
Roba de treball.
COMPACTADORA MANUAL
Definició
Equip de treball que s’utilitza per a la compactació de terrenys, a través de l’energia subministrada per una càrrega explosiva o
per aire comprimit.
Riscos
Caiguda d’objectes per manipulació.
Cops per objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules.
Sobreesforços.
Contactes elèctrics (en equips elèctrics).
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: gas.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
Cal fer servir picons amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.
Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Normes d’ús i manteniment
Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui haver.
Abans de l’inici del treball s’ha d’inspeccionar el terreny (o els elements estructurals) per detectar la
possibilitat de despreniments per la vibració transmesa.
S’han d’evitar desplaçaments laterals mentre s’avança frontalment.
S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.
Han de ser reparats per personal autoritzat.
La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.
Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la xarxa elèctrica.
No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.
S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.
Sempre que sigui possible, cal fer aquestes activitats en horaris que provoquin les mínimes molèsties als veïns.
Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.
S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.
Proteccions col·lectives
A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.
Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes i les carcasses
protectores.
Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.
Equips de protecció individual
Casc de seguretat
Protectors auditius: taps o auriculars.
Ulleres.
Guants contra agressions mecàniques i vibracions.
Calçat de seguretat amb puntera reforçada.
Faixa antivibració.
Roba de treball.

TALLADORA DE DISC MANUAL
Definició
Equip de treball portàtil que es fa servir per tallar determinats materials mitjançant el moviment rotatori d’un disc abrasiu.
Diferenciem tres tipus:
Fresadora de formigó: per fer talls al formigó.
Trossejadora: per tallar barres de metall.
Regatadora: per fer solcs al formigó.
Riscos
Caiguda d’objectes per manipulació.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Cops per objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules.
Sobreesforços.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls.
Mesures Preventives
Cal emprar talladores de disc amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.
Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Normes d’ús i manteniment
Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui haver.
Cal comprovar diàriament l’estat dels discos de tall i verificar l’absència d’oxidació, d’esquerdes i de dents trencades.

REMOLINADOR (FRATASADORA)
Definició
Equip de treball proveït d’una hèlice que, a través del seu moviment rotatori, permet polir la superfície de paviments.
Riscos
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Projecció de fragments o partícules.
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Cal comprovar diàriament l’estat dels discos de tall i verificar l’absència d’oxidació, d’esquerdes i de dents trencades.
El full de la serra ha d’estar en perfecte estat i s’ha de col·locar correctament, per evitar vibracions i
moviments no previstos que donin lloc a projeccions.
El sistema d’accionament ha de permetre l’aturada total amb seguretat.
Cal escollir el disc adequat al material per tallar.
S’ha d’evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessàriament.
S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.
S’ha d’evitar respirar vapors de gasolina.
Han de ser reparades per personal autoritzat.
La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.
Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la xarxa elèctrica.
No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.
No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.
No es pot tocar el disc després de l’operació de tall.
S’han de fer els talls per via humida.
Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.
S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.
S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.
Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.
S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.
El canvi de l’accessori s’ha de realitzar amb l’equip aturat.
Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col·locar-los.
Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació.
Proteccions col·lectives
A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.
Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes i les carcasses
protectores.
En la seva utilització, cal verificar l’absència de persones en el radi d’afecció de les partícules que es
desprenen en el tall.
Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.
Equips de protecció individual
Casc.
Protectors auditius: taps o auriculars.
Ulleres.
Mascareta.
Guants contra agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

Els discos de talls han d’estar en perfecte estat i s’han de col·locar correctament, per evitar vibracions i moviments no
previstos, que donin lloc a projeccions.
El sistema d’accionament ha de permetre l’aturada total amb seguretat.
Cal escollir el disc adequat al material per tallar.
S’ha d’evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessàriament.
S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.
Han de ser reparades per personal autoritzat.
La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.
Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la xarxa elèctrica.
No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.
No es poden tallar zones poc accessibles ni en posició inclinada lateralment, ja que el disc es pot trencar i provocar lesions per
projecció de partícules.
No es pot tocar el disc després de l’operació de tall.
S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.
S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.
Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.
S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.
El canvi de l’accessori s’ha de fer amb l’equip desconnectat de la xarxa elèctrica.
Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col·locar-los.
Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació.
S’ha d’utilitzar sempre una caputxa de protecció i el diàmetre del disc d’acord amb les característiques tècniques de la
màquina.
Proteccions col·lectives
En la seva utilització, cal verificar l’absència de persones en el radi d’afecció de les partícules que es
desprenen en el tall.
Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.
Equips de protecció individual
Casc.
Protectors auditius: taps o auriculars.
Ulleres.
Mascareta.
Guants contra agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.
TALLADORA DE PAVIMENT
Definició
Equip de treball que es fa servir per tallar paviments mitjançant el moviment rotatori d’un disc abrasiu.
Riscos
Caiguda d’objectes per manipulació.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Cops per objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules.
Sobreesforços.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics (quan la talladora és elèctrica).
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls.
Mesures Preventives
Cal fer servir talladores de paviment amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.
Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
S’ha d’efectuar un estudi detallat dels plànols d’obra per descobrir possibles conduccions subterrànies, armadures o similar.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Normes d’ús i manteniment
Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui haver.
Cal proveir de combustible amb el motor aturat.

TREPANT PORTÀTIL
Definició
Trepant sense percussió: eina elèctrica destinada a trepar diferents materials, com ara metalls, fusta,
materials sintètics, etc.
Trepant amb percussió: eina elèctrica destinada a trepar especialment formigó, pedra i altres materials durs similars
(específicament sobre pedra, maçoneria, materials durs i treballs ocasionals de perforació en formigó). Disposa d’un
mecanisme de carraca o engranatges dentats d’impulsió d’efecte axial, que se superposa al rotatiu realitzat pel fusell
d’accionament.
Riscos
Caiguda d’objectes per manipulació.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Cops per objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules.
Sobreesforços.
Contactes elèctrics.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
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Mesures Preventives
Cal utilitzar trepants amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.
Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Normes d’ús i manteniment
Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui haver.
S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.
Cal evitar entrar en contacte amb l’accessori de gir en rotació.
S’ha de disposar d’una empunyadura auxiliar per a una millor subjecció i d’un interruptor amb fre d’inèrcia, de tal manera que,
en deixar de prémer, la màquina s’aturi de manera automàtica.
Han de ser reparats per personal autoritzat.
La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.
Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la xarxa elèctrica o la
bateria.
Cal fer aquestes operacions amb equilibri estable i col·locar els peus correctament.
S’ha d’escollir la broca adequada per al material per foradar.
S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.
Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no s’utilitzi.
S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.
El canvi de l’accessori s’ha de realitzar amb l’equip aturat.
Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de la seva col·locació.
Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació.
Proteccions col·lectives
S’han d’emmagatzemar aquests equips en llocs coberts, fora de les zones de pas i, preferiblement, amb l’embalatge original.
Equips de protecció individual
Casc.
Protectors auditius: taps o auriculars.
Ulleres.
Mascareta.
Guants contra agressions mecàniques i vibracions.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.
Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la xarxa elèctrica.
No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.
No s’ha de permetre que el vibrador treballi en el buit.
S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.
Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.
S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.
Proteccions col·lectives
Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.
Equips de protecció individual
Casc.
Ulleres.
Guants contra agressions mecàniques i vibracions.
Calçat de seguretat: botes de goma.
Roba de treball.
MAQUINÀRIA MÒBIL
CAMIÓ CISTERNA
Definició
Equip de treball que s’utilitza per al transport de fluids.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Atrapaments per bolcada de la màquina.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.
Explosions.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
Cal utilitzar camions cisterna amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.
Es recomana que el camió cisterna estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.
Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada, té la
formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,
article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, cal
que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir C. Per a la conducció de cisternes sotmeses als requisits de l’ADR
(transport de mercaderies perilloses per carretera) cal, a més a més, un carnet de conduir específic.
S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).
Les cisternes amb una capacitat superior als 1.000 l han de disposar del «Certificat d’aprovació per a
vehicles que transporten certes matèries perilloses», mitjançant el qual s’acredita el compliment de l’ADR.
Cal senyalitzar, en els laterals de la cisterna, en un lloc visible i amb un cartell reflectant, el número d’identificació del producte
transportat.
Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del camió cisterna responen correctament i estan en
perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc.
Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
S’ha d’assegurar la màxima visibilitat del camió cisterna i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els
miralls.
Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
S’ha de pujar i baixar del camió únicament per l’escala prevista pel fabricant.
Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió cisterna.
Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.
Cal verificar l’existència d’extintor en el camió.
S’ha de verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris o similars.

VIBRADOR DE FORMIGÓ
Definició
Equip de treball que mitjançant la seva vibració s’utilitza per homogeneïtzar el formigó abocat per fer
estructures de formigó.
Riscos
Projecció de fragments o partícules.
Sobreesforços.
Contactes elèctrics.
Contactes amb substàncies càustiques o corrosives.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: vibracions.
Mesures Preventives
Cal emprar vibradors de formigó amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.
Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Normes d’ús i manteniment
Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui haver.
Cal comprovar periòdicament el funcionament correcte de la presa a terra.
S’ha de comprovar que l’agulla no s’enganxi a les armadures.
La vibració s’ha de fer des d’una posició estable, des de plataformes de treball.
És prohibit treballar en condicions climatològiques adverses: vent fort i pluja.
S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.
Han de ser reparats per personal autoritzat.
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S’han de mantenir nets els accessos, els agafadors i els escales.
Normes d’ús i manteniment
Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.
No es pot pujar ni baixar amb el camió cisterna en moviment.
Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de l’obra, cal
utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.
En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del terreny poden
haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal d’identificar la distància
mínima de treball.
Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de seguretat, cal
aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.
Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un
senyalista expert que el guiï.
S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.
Cal respectar la senyalització interna de l’obra.
Cal evitar desplaçaments del camió en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de protecció adequats.
En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca
de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.
S’han d’efectuar les tasques de reparació del camió cisterna amb el motor aturat i la màquina estacionada.
Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en contenidors.
S’ha d’estacionar el camió cisterna en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, esllavissaments o
inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar
l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la màquina).
Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
Calçat de seguretat.
Faixes i cinturons antivibracions.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

Es recomana que el camió d’obra estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.
Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està
autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,
article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, cal que, a més a més, el
conductor tingui el carnet en camions rígids (C) i en articulats (E).
S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).
Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del camió d’obra responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.
Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
S’ha d’assegurar la màxima visibilitat del camió d’obra i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
S’ha de pujar i baixar del camió d’obra només per l’escala prevista pel fabricant.
Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió d’obra.
Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs.
Cal verificar l’existència d’extintor en el camió.
S’ha de verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris, línies elèctriques o
similar.
Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.
Normes d’ús i manteniment
Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
És prohibit transportar persones alienes a l’activitat.
És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.
No es pot pujar ni baixar amb el camió d’obra en moviment.
Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de l’obra, cal
utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.
En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del conducte o el cable, cal
requerir la col·laboració d’una persona que senyalitzi.
En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del terreny poden
haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal d’identificar la distància
mínima de treball.
Després d’haver aixecat el bolquet, cal abaixar-lo immediatament.
Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de
seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.
Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’estar ajudat d’un
senyalista expert que el guiï.
Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors del lloc de treball.
Cal respectar la senyalització interna de l’obra.
Cal evitar desplaçaments del camió d’obra en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
Durant la càrrega i la descàrrega, el conductor ha d’estar a dins de la cabina.
Cal fer la càrrega i la descàrrega del camió en llocs habilitats.
S’ha de situar la càrrega uniformement repartida per tota la caixa del camió.
No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions.
Cal cobrir les càrregues amb una vela, subjectada de manera sòlida i segura.
Abans d’aixecar la caixa basculadora, cal assegurar-se que no hi hagi obstacles aeris i que la plataforma
estigui plana i sensiblement horitzontal.
En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de protecció adequats.
En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca
de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.
Cal fer les tasques de reparació de camió amb el motor aturat i la màquina estacionada.
Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en contenidors.

CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA
Definició
Equip de treball que s’utilitza per al transport de material.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Cops contra objectes immòbils.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Atrapaments per bolcada de màquines.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.
Explosions.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
Cal fer servir camions d’obra amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.
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En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del conducte o el cable, cal
requerir la col·laboració d’una persona que senyalitzi.
En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del terreny poden
haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal d’identificar la distància
mínima de treball.
Després d’haver aixecat el bolquet, cal abaixar-lo immediatament.
Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de
seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.
Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’estar ajudat d’un
senyalista expert que el guiï.
Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors del lloc de treball.
Cal respectar la senyalització interna de l’obra.
Cal evitar desplaçaments del camió d’obra en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
Durant la càrrega i la descàrrega, el conductor ha d’estar a dins de la cabina.
Cal fer la càrrega i la descàrrega del camió en llocs habilitats.
S’ha de situar la càrrega uniformement repartida per tota la caixa del camió.
No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions.
Cal cobrir les càrregues amb una vela, subjectada de manera sòlida i segura.
Abans d’aixecar la caixa basculadora, cal assegurar-se que no hi hagi obstacles aeris i que la plataforma
estigui plana i sensiblement horitzontal.
En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de protecció adequats.
En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca
de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.
Cal fer les tasques de reparació de camió amb el motor aturat i la màquina estacionada.
Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en contenidors.
Cal estacionar el camió d’obra en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i
tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la màquina).
Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
Mascareta (quan sigui necessària).
Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
Calçat de seguretat.
Faixes i cinturons antivibracions.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

Cal estacionar el camió d’obra en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i
tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la màquina).
Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
Mascareta (quan sigui necessària).
Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
Calçat de seguretat.
Faixes i cinturons antivibracions.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).
CAMIÓ DÚMPER
Definició
Equip de treball de gran capacitat de càrrega utilitzat preferentment en el transport de materials en pedreres i en operacions
de moviment de terres a les obres.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Cops contra objectes immòbils.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Atrapaments per bolcada de màquines.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.
Explosions.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
Cal utilitzar camions dúmper amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.
Es recomana que el camió dúmper estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.
Quan aquesta màquina circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada, té la formació i la
informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i se n’ha llegit el manual d’instruccions.
Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del camió dúmper responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.
Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
S’ha d’ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
Cal assegurar la màxima visibilitat del camió dúmper i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels
comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
S’ha de pujar i baixar del camió dúmper únicament per l’escala prevista pel fabricant.
Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió dúmper.
Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.
S’ha de verificar l’existència d’extintor en el camió dúmper.
Cal verificar que l’alçària màxima del camió dúmper és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris, línies
elèctriques o similar.
S’han de mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

CAMIÓ FORMIGONERA
Definició
Equip de treball que porta muntada sobre el bastidor una cisterna rotativa, apta per transportar formigó en estat pastós.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Projecció de fragments o partícules.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Atrapaments per bolcada de màquines.
Sobreesforços.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.
Explosions.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Normes d’ús i manteniment
Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
És prohibit transportar persones alienes a l’activitat.
És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.
No es pot pujar ni baixar amb el camió d’obra en moviment.
Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar).
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Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
Cal fer servir camions formigonera amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.
Es recomana que el camió formigonera estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.
Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està
autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,
article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, cal
que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir C.
S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).
Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camió formigonera responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.
Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
S’ha d’ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
Cal assegurar la màxima visibilitat del camió formigonera i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
S’ha de pujar i baixar del camió únicament per l’escala prevista pel fabricant.
Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió.
L’escala de la cisterna ha de ser antilliscant i ha de disposar de plataforma a la part superior.
Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscs estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.
Cal verificar l’existència d’extintor en el camió.
S’ha de verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar interferències elements viaris o similars.
No s’ha de carregar la cisterna per sobre la càrrega màxima permesa.
Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.
Normes d’ús i manteniment
Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.
No es pot pujar ni baixar amb el camió formigonera en moviment.
Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de l’obra, cal
utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.
En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del terreny poden
haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal d’identificar la distància
mínima de treball.
Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de seguretat, cal
aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.
Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’estar ajudat d’un senyalista expert que el
guiï.
Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors del lloc de treball.
Cal respectar la senyalització interna de l’obra.
S’han d’evitar desplaçaments del camió formigonera en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
La velocitat de descàrrega del formigó s’ha d’ajustar adequadament a les condicions de treball.
La neteja de les cisternes i les canaleres cal realitzar-la a les zones habilitades per aquesta finalitat.
En cas que estigui a prop de la zona de línies elèctriques, cal ubicar un pòrtic de limitació d’altura.
Per a l’accés a la cisterna, s’ha de fer servir l’escala definida per a aquesta utilitat.
El camió formigonera ha de circular a l’interior de l’obra per un circuit definit i a una velocitat adequada a l’entorn.
No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions.
En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de protecció adequats.
En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca
de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.
Cal efectuar les tasques de reparació del camió formigonera amb el motor aturat i la màquina estacionada.

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en contenidors.
Cal estacionar el camió en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, esllavissaments o inundacions
(com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la
bateria, la cabina i el compartiment del motor.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la màquina).
Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
Calçat de seguretat.
Faixes i cinturons antivibracions.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).
CAMIÓ GRUA
Definició
Equip de treball format per un vehicle portant, sobre rodes o sobre erugues, dotat amb sistemes de propulsió i direcció propis,
sobre el xassís del qual s’acobla un aparell d’elevació tipus ploma.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’objectes per manipulació.
Caiguda d’objectes despresos.
Cops contra objectes immòbils.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Atrapaments per bolcada de la màquina.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Altres: caiguda de llamps a la grua.
Mesures Preventives
Cal emprar camions grua amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.
Es recomana que el camió grua estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.
Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està
autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,
article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, cal
que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir C.
S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).
S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat.
Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camió responen correctament i estan en perfecte estat:
frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc.
Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures. En vehicles amb sistemes
electrònics sensibles, no és permès utilitzar-los.
Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
Cal assegurar la màxima visibilitat del camió grua i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels
comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
S’ha de pujar i baixar del camió només per l’escala prevista pel fabricant.
Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió grua.
Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.
S’ha de verificar l’existència d’extintor en el camió.
Cal verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris,
línies elèctriques o similar.
El camió grua s’ha d’instal·lar en terreny compacte.
PAGINA 33

266

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

Cal situar el camió grua en zona de seguretat respecte al vent i suspendre l’activitat quan aquest vent superi els valors
recomanats pel fabricant.
És prohibida la utilització de la grua com a element de transport de persones.
És prohibida la utilització de la grua per accedir a les diferents plantes.
Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.
Normes d’ús i manteniment
L’operador de la grua s’ha de col·locar en un punt de bona visibilitat. Però que no comporti riscos per a la seva integritat física.
És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.
No es pot pujar ni baixar amb el camió grua en moviment.
Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de l’obra, cal
utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.
En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del conducte o cable, cal
requerir la col·laboració d’un senyalista.
En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del terreny poden
haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal d’identificar la distància
mínima de treball.
Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de
seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
Cal fer les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda d’un senyalista.
Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un
senyalista expert que el guiï.
S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.
Cal respectar la senyalització interna de l’obra.
Cal evitar desplaçaments del camió en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
Abans d’iniciar les maniobres de càrrega, cal instal·lar falques immobilitzadores en les quatre rodes i en els gats estabilitzadors.
Cal verificar en tot moment que el camió grua es troba en equilibri estable, és a dir, que el conjunt de forces que hi actuen
tenen un centre de gravetat que queda dins de la base de recolzament de la grua.
Cal assegurar-se que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i que les eslingues estan ben
col·locades.
S’ha de revisar el bon estat dels elements de seguretat: limitadors de recorregut i d’esforç.
Cal revisar cables, cadenes i aparells d’elevació periòdicament.
Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant.
En cap cas un operari pot pujar a la càrrega.
No es pot abandonar el lloc de treball amb la grua amb càrregues suspeses.
És prohibit arrossegar la càrrega.
En operacions de manteniment, no es pot utilitzar roba amb folgances ni joies i ni fer servir els equips de
protecció adequats.
En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament
connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.
Cal efectuar les tasques de reparació del camió amb el motor aturat i la màquina estacionada.
Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en contenidors.
al estacionar el camió en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, esllavissaments o inundacions
(com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la
bateria, la cabina i el compartiment del motor.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la màquina).
Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
Calçat de seguretat.
Faixes i cinturons antivibracions.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

CARRERTÓ ELEVADOR AUTOMOTOR (TORO)
Definició
Equip de treball que s’utilitza per a la manipulació de càrregues en zones amb superfícies planes,
preferentment magatzems.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda d’objectes per manipulació.
Caiguda d’objectes despresos.
Cops contra objectes immòbils.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Atrapaments per bolcada de màquines.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.
Explosions.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
Cal fer servir carretons elevadors amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.
Es recomana que el carretó elevador automotor estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.
Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està
autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,
article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, a més a més, cal que el
conductor tingui el carnet de conduir B.
S’ha de verificar que la persona que condueix el carretó elevador automotor està autoritzada.
Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del carretó elevador automotor
responen correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.
Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
Cal assegurar la màxima visibilitat del carretó elevador automotor i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans de pujar a la màquina.
S’ha de pujar i baixar del carretó elevador automotor només per l’accés previst pel fabricant.
Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.
S’ha de verificar l’existència d’extintor al carretó elevador automotor.
Cal verificar que l’alçària màxima del carretó elevador automotor és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris,
línies elèctriques o similar.
Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.
Normes d’ús i manteniment
Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
És prohibit la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
És prohibit transportar persones alienes a l’activitat.
No es pot pujar ni baixar amb el camió plataforma en moviment.
Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar).
No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.
Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’estar ajudat d’un senyalista expert que el
guiï.
Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors del lloc de treball.
Cal respectar la senyalització interna de l’obra.
Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que els gasos s’han extret.
Quan es realitzin transports amb càrregues que superin l’alçària del respatller de càrrega, cal lligar-les.
Cal centrar el pes de la càrrega entre les forquilles.
En el transport dels materials, s’ha de considerar la direcció del vent.
En el transport de càrregues amb palets, cal fixar els materials en feixos o similar.
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Cal assegurar una il·luminació correcta de la zona de treball.
S’han de mantenir les àrees de treball lliures d’obstacles i els terres nets (sense olis, greixos, etc.).
Cal limitar la velocitat a les condicions del local i respectar la senyalització de les vies de circulació.
S’ha d’evitar l’accés de vehicles i vianants per la mateixa porta d’accés a tallers, magatzems, etc.
No es pot aparcar el carretó elevador automotor en interseccions o zones de pas.
És prohibida la utilització del carretó elevador automotor per aixecar persones.
S’han de manipular únicament càrregues que estiguin dins de la capacitat màxima del carretó elevador
automotor. En cap cas, no es poden afegir contrapesos.
Cal apropar-se a la càrrega a una velocitat moderada.
La velocitat màxima del carretó elevador automotor és de 10 km/h en espais interiors i de 20 km/h en espais exteriors.
La càrrega s’ha de col·locar tan a prop com sigui possible del pal del carretó elevador automotor.
S’ha de fer el transport amb la càrrega a la zona baixa del transpalet, a uns 15 cm del terra.
Amb el carretó elevador automotor carregat, cal circular sempre de cara al pendent, tant en pendents
ascendents com descendents.
S’ha d’evitar fer girs en zones amb pendents.
Quan se circuli darrere d’un altre vehicle, cal que es mantingui una separació aproximadament igual a tres vegades la longitud
del carretó elevador automotor.
Si la càrrega treu visibilitat, cal circular marxa enrere.
És prohibit desplaçar-se amb el pal inclinat cap endavant, o amb la càrrega en la posició elevada.
És prohibit inclinar el pal amb la càrrega en la posició elevada.
És prohibit deixar el carretó elevador automotor amb la càrrega en la posició elevada.
Un cop finalitzat el treball, cal deixar la forquilla en contacte amb el terra.
És prohibit aparcar en zones amb pendents.
En llocs tancats només es poden utilitzar carretons elèctrics.
Cal evitar deixar el carretó elevador automotor estacionat en pendents.
En operacions de manteniment no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips de protecció adequats.
En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca
de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.
En operacions de canvi de forquilles, no s’ha de controlar l’alineació dels coixinets i les juntures amb la mà, sinó assegurar la
seva posició amb cinta adhesiva.
Cal fer les tasques de reparació del carretó elevador automotor amb el motor aturat i la màquina estacionada.
Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en contenidors.
En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els adequats. Així
mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes del carretó elevador automotor i, una vegada situada,
cal retirar la clau del contacte.
S’ha d’estacionar el carretó elevador automotor en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte
i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la màquina i sempre que la cabina no estigui coberta).
Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
Calçat de seguretat.
Faixes i cinturons antivibracions.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).
CISTERNA DE REG
Definició
Equip de treball constituït normalment per un tractor que remolca una cisterna que transporta fluid, el
qual és escampat en forma de ventall.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Cops contra objectes immòbils.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Atrapaments per bolcada de màquines.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.

Explosions.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.
Mesures Preventives
Normes generals
Cal utilitzar cisternes de reg amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.
Es recomana que la cisterna de reg estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està
autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,
article 5, i se n’ha llegit el manual d’instruccions. Si la màquina circula per una via pública, cal que, a més a més, el conductor
tingui el carnet de conduir C.
S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).
Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la cisterna de reg responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc.
Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
Cal assegurar la màxima visibilitat de la cisterna de reg i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els
miralls.
S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels
comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cisterna de reg.
S’ha de pujar i baixar de la cisterna de reg només per l’escala prevista pel fabricant.
Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la cisterna de reg.
S’ha de comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.
Cal verificar l’existència d’extintor a la cisterna.
Cal verificar que l’alçària màxima de la cisterna és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris o similars.
Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.
Normes d’ús i manteniment
Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
És prohibit la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
És prohibit transportar persones alienes a l’activitat.
No es pot pujar ni baixar amb el camió plataforma en moviment.
Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de l’obra, cal
utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.
En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal d’identificar la distància
mínima de treball.
Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de seguretat, cal
aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.
Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un
senyalista expert que el guiï.
S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.
Cal respectar la senyalització interna de l’obra.
S’han d’evitar desplaçaments de la cisterna en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
Cal conduir a velocitats baixes per l’obra i evitar afectar les màquines, les persones i els vehicles de l’obra amb l’aigua de reg.
S’ha de mantenir en bon estat de manteniment la bomba, la mànega i els altres elements de càrrega de l’aigua.
Quan l’operació de càrrega d’aigua té lloc en zones properes a la circulació de vehicles o màquines, cal senyalitzar-la. La presa
de força del tractor ha d’anar protegida.
En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips de protecció adequats.
En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla i el fre d’estacionament connectat.
Cal efectuar les tasques de reparació de la cisterna amb el motor aturat i la màquina estacionada.
Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en contenidors.
S’ha d’estacionar la cisterna en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació).
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Equips de protecció individual
Casc (només fora de la màquina).
Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
Calçat de seguretat.
Faixes i cinturons antivibracions.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

treballadors del lloc de treball.
En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.
No s’ha d’emprar el fre d’estacionament com a fre de servei.
En pendents, cal fer servir la marxa més curta.
En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de protecció adequats.
En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca
de transmissió en punt neutral, el motor aturat, l’interruptor de la bateria en posició desconnectada i la màquina bloquejada.
Cal efectuar les tasques de reparació de la compactadora amb el motor aturat i la màquina estacionada. Els residus generats
com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en contenidors.
En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els adequats. Així
mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la compactadora i, una vegada situada, cal retirar la
clau del contacte.
S’ha d’estacionar la compactadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, esllavissaments o
inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar
l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la màquina).
Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
Calçat de seguretat.
Faixes i cinturons antivibracions.
Roba de treball.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

COMPACTADORA AMB TÀMDEM VIBRATORI
Definició
Equip de treball que s’utilitza per compactar subbases o bé mescles bituminoses en calent després d’haver-les estès,
mitjançant un corró vibratori.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.
Atrapaments per bolcada de màquines.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.
Explosions.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
Cal utilitzar compactadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.
Es recomana que la compactadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
Quan aquesta màquina circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada, té la formació i la
informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i se n’ha llegit el manual d’instruccions.
S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat.
Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la compactadora responen correctament i estan en
perfecte estat: frens, fars, intermitents, etc.
Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
Cal girar el seient depenent del sentit de la marxa quan la compactadora ho permeti.
Cal assegurar la màxima visibilitat de la compactadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels
comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
S’ha de pujar i baixar de la compactadora únicament per l’escala prevista pel fabricant.
Per pujar i baixar per l’escala, cal fer servir totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la compactadora.
Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
S’ha de verificar l’existència d’extintor en la compactadora.
Cal verificar que l’alçària màxima de la compactadora és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris o similars.
Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.
Normes d’ús i manteniment
Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
És prohibit el transport de persones.
No es pot pujar ni baixar amb la compactadora en moviment.
Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar).
Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de seguretat, cal
aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un
senyalista expert que el guiï.
S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els

DUMPER
Definició
Equip de treball destinat al transport de materials lleugers i dotat amb una caixa, tremuja o bolquet basculant per descarregarlos.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Cops contra objectes immòbils.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Atrapaments per bolcada de màquines.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.
Explosions.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
Cal utilitzar dúmpers amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.
Es recomana que el dúmper estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.
Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està
autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,
article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, a més a més, cal que el
conductor tingui el carnet de conduir B.
Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del dúmper responen correctament i estan en perfecte estat:
frens, pneumàtics, etc.
Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
Cal assegurar la màxima visibilitat del dúmper i netejar-ne els retrovisors i els miralls.
S’ha de verificar que la zona de conducció està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels
comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
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S’ha de pujar i baixar del dúmper únicament per l’accés previst pel fabricant.
Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
Cal verificar l’existència d’extintor al dúmper.
S’ha de verificar que l’alçària màxima del dúmper és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris, línies elèctriques
o similar.
Cal disposar de pòrtic de seguretat antiblocatge.
Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.
Normes d’ús i manteniment
Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.
És prohibit transportar persones al bolquet.
No es pot pujar ni baixar amb el dúmper en moviment.
Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar).
En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del conducte o el cable, cal
requerir la col·laboració d’un senyalista.
En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del terreny poden
haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal d’identificar la distància
mínima de treball.
Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de seguretat, cal
aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda d’un senyalista.
S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.
Cal respectar la senyalització interna de l’obra.
S’han d’evitar desplaçaments del dúmper en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que els gasos s’han extret.
No s’ha de fer servir el bolquet com a bastida o plataforma de treball.
Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la visibilitat de l’operari.
S’ha d’evitar circular en zones de pendent superiors als recomanats pel fabricant.
Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.
No s’han d’utilitzar bolquets ni accessoris més grans dels que permet el fabricant.
La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús, i sempre depenent de les
característiques del terreny.
Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.
Amb el vehicle carregat, cal baixar els pendents d’esquenes a la marxa, a poca velocitat i evitant frenades brusques.
En pendents on circulin aquestes màquines és recomanable que hi hagi una distància lliure de 70 cm per costat.
Es recomana establir unes vies de circulació còmodes i lliures d’obstacles i senyalitzar les zones de perill.
En operacions d’abocament de material, al costat d’una rasa o talús s’ha de col·locar un topall.
Cal comprovar l’estabilitat de la càrrega i observar la disposició correcta.
La càrrega no ha de dificultar mai la visibilitat del conductor.
No es pot circular amb la tremuja aixecada.
Cal evitar transportar càrregues amb una amplada superior a l’amplada de la màquina. Si s’ha de fer, cal senyalitzar-ne els
extrems i circular amb la màxima precaució.
Quan la càrrega del dúmper es realitza amb pales, grues o similar, el conductor ha d’abandonar el lloc de conducció.
En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips de protecció adequats.
En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca
de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.
Cal efectuar les tasques de reparació del dúmper amb el motor aturat i la màquina estacionada.
Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en contenidors.
En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els adequats. Així
mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes del dúmper i, una vegada situada, cal retirar la clau del
contacte.
S’ha d’estacionar el dúmper en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,

esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte,
tancar l’interruptor de la bateria i el compartiment del motor i, si hi ha pendent, falcar la màquina.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la màquina i sempre que la cabina no estigui coberta).
Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
Mascareta (quan sigui necessària).
EXCAVADORA DE RODES
Definició
Equip de treball emprat en l’excavació de terrenys quan s’han de remoure grans quantitats de terres. Es caracteritza per
disposar d’una superestructura capaç d’efectuar una rotació de 360º.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.
Atrapaments per bolcada de màquines.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
Cal emprar excavadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.
Es recomana que l’excavadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està
autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,
article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, a més a més, cal que el
conductor tingui el carnet de conduir B.
S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).
Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de l’excavadora responen correctament i estan en
perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.
Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
Cal assegurar la màxima visibilitat de l’excavadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels
comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
S’ha de pujar i baixar de l’excavadora només per l’escala prevista pel fabricant.
Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a l’excavadora.
Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
S’ha de verificar l’existència d’extintor en l’excavadora.
Cal verificar que l’alçària màxima de l’excavadora és l’adequada per evitar interferències amb elements
viaris, línies elèctriques o similars.
Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.
Normes d’ús i manteniment
Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.
És prohibit transportar persones a la cullera.
No es pot pujar ni baixar amb l’excavadora en moviment.
Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de l’obra, cal
utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.
En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del conducte o el cable, cal
requerir la col·laboració d’un senyalista.
En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del terreny poden
haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
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Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal d’identificar la distància
mínima de treball.
Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de seguretat, cal
aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.
Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un
senyalista expert que el guiï.
S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.
Cal respectar la senyalització interna de l’obra.
Cal evitar desplaçaments de l’excavadora en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
No s’ha de treballar en pendents que superin el 50 %.
En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora de la zona de treball de la màquina. Cal
evitar, així mateix, que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s’està carregant.
Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda uniformement distribuït en el camió, que la càrrega no és
excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.
La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a dos metres de la vora del talús, i sempre depenent de les
característiques del terreny.
En actuacions dins de l’aigua, cal utilitzar la cullera per verificar la profunditat del fons i per descobrir
possibles cavitats o perills. L’alçària màxima de l’aigua no ha de superar la part inferior de la corona de gir.
No s’ha de fer servir la cullera com a bastida o plataforma de treball.
Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la visibilitat de l’operari.
Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix, gairebé tocant a terra.
Cal evitar que la cullera de l’excavadora se situï per sobre de les persones.
No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.
Sempre cal extreure el material de cara al pendent.
S’ha de moure la màquina sempre amb la pala recollida i en el sentit del moviment.
No s’ha de fer passar la pala o la càrrega per sobre de persones.
No s’han d’enderrocar elements que estiguin situats per sobre de l’alçària de l’excavadora.
Quan s’utilitzin altres complements hidràulics (martell, talladora de formigó, etc.) o altres equips que puguin produir
vibracions, no es poden emprar els cilindres hidràulics a menys de 10 cm de les seves posicions extremes.
Quan s’excava en inclinacions importants, cal fer una volta completa a la màquina, aproximadament una vegada cada hora, per
tal que no quedin sense lubricació parts vitals del sistema de gir.
En operacions de canvi de cullera o braç, no s’ha de controlar l’alineació dels coixinets i les juntures amb la mà, sinó que cal
assegurar-ne la posició amb cinta adhesiva.
Cal deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs.
No es poden superar els pendents que fixi el manual d’instruccions.
En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de protecció adequats.
En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca
de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.
S’han d’efectuar les tasques de reparació de l’excavadora amb el motor aturat i la màquina estacionada.
‘Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en contenidors.
En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els adequats. Així
mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de l’excavadora i, una vegada situada, cal retirar la clau
del contacte.
S’ha d’estacionar l’excavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, esllavissaments o
inundacions (com a mínim, 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar
l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la màquina).
Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
Mascareta (quan sigui necessària).
Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
Calçat de seguretat.
Faixes i cinturons antivibracions.

MINICARREGADORA
Definició
Equip de treball de gran mobilitat que s’utilitza per carregar material granular o similar a través d’una pala.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Cops contra objectes immòbils.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Atrapaments per bolcada de màquines.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.
Explosions.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
Normes generals
S’han de fer servir mini carregadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.
Es recomana que la mini carregadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està
autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,
article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, a més a més, cal que el
conductor tingui el carnet de conduir B.
S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).
Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la mini carregadora responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.
Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la mini carregadora i netejar-ne els parabrises.
S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels
comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans de l’accés a la cabina.
Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
Cal verificar que l’alçària màxima de la mini carregadora és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris, línies
elèctriques o similar.
Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.
Normes d’ús i manteniment
Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.
És prohibit transportar persones a la pala.
No es pot pujar ni baixar amb la mini carregadora en moviment.
Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de l’obra, cal
utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.
En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del conducte o el cable, cal
requerir la col·laboració d’un senyalista.
En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del terreny poden
haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal d’identificar la distància
mínima de treball.
Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de seguretat, cal
aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
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Contactes elèctrics.
Explosions.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
Normes generals
Cal fer servir culleres amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.
Es recomana que la cullera estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està
autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,
article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, cal que, a més a més, el
conductor tingui el carnet de conduir B.
S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).
Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la pala responen correctament i estan en perfecte estat:
frens, pneumàtics, etc.
Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la pala i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
S’ha de pujar i baixar de la pala únicament per l’escala prevista pel fabricant.
Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la pala.
Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
S’ha de verificar l’existència d’extintor a la pala.
Cal verificar que l’alçària màxima de la pala és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris, línies elèctriques o
similars.
Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.
Normes d’ús i manteniment
Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.
És prohibit transportar persones a la cullera.
No es pot pujar ni baixar amb la pala en moviment.
Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de l’obra, cal
utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.
En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del conducte o el cable, cal
requerir la col·laboració d’un senyalista.
En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del terreny poden
haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal d’identificar la distància
mínima de treball.
Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de seguretat, cal
aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.
Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un
senyalista expert que el guiï.
S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.
Cal respectar la senyalització interna de l’obra.
Cal evitar desplaçaments de la pala en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
Si la màquina es comença a inclinar cap endavant, cal abaixar la cullera ràpidament per tornar a equilibrar la màquina.

Cal fer les entrades o les sortides del solar de l’obra amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda d’un senyalista.
S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.
Cal respectar la senyalització interna de l’obra.
No s’han d’utilitzar accessoris més grans dels que permet el fabricant.
Cal evitar desplaçaments de la mini carregadora en zones de menys de 2 m de la vora de talussos.
Cal evitar que la cullera de la mini carregadora se situï per sobre de les persones.
Sempre s’ha d’extreure el material de cara al pendent.
S’ha de moure la mini carregadora sempre amb la cullera recollida.
Cal circular amb la cullera abaixada.
Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
Cal transportar la càrrega a poca alçària.
No es pot carregar la mini carregadora per sobre el límit indicat pel fabricant.
Durant els treballs, cal mantenir sempre la porta i les finestres en posició tancada.
La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús, i sempre depenent de les
característiques del terreny.
En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.
Si la màquina comença a inclinar-se cap endavant, cal abaixar l’accessori cullera ràpidament per tornar a equilibrar la màquina.
En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor del camió es troba fora de la zona de treball de la
màquina. Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda uniformement distribuït en el camió, que la càrrega
no és excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.
Després d’haver circulat per llocs amb aigua, s’ha de comprovar el bon funcionament dels frens.
No es pot utilitzar la pala com a bastida o plataforma de treball.
Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la visibilitat de l’operari.
Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.
Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.
En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de protecció adequats.
En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca
de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectat.
S’han d’efectuar les tasques de reparació de la mini carregadora amb el motor aturat i la màquina
estacionada.
Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en contenidors.
En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els adequats. Així
mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la mini carregadora i, una vegada situada, s’ha de
retirar la clau del contacte.
Cal deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs.
Cal estacionar la mini carregadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, esllavissades o
inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte, tancar
l’interruptor de la bateria i el compartiment del motor i recolzar la cullera a terra.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la màquina).
Protectors auditius: taps, auriculars (quan sigui necessari).
Mascareta (quan sigui necessària).
Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
Calçat de seguretat.
Faixes i cinturons antivibracions.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).
PALA CARREGADORA DE RODES
Definició
Equip de treball destinat a carregar material a través d’una cullera articulada.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Atrapaments per bolcada de màquines.
Contactes tèrmics.
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Mesures Preventives
Cal fer servir retroexcavadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.
Es recomana que la retroexcavadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està
autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,
article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, cal que, a més a més, el
conductor tingui el carnet de conduir B.
S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).
Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la retroexcavadora responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.
Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la retroexcavadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
S’ha de pujar i baixar de la retroexcavadora només per l’escala prevista pel fabricant.
Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la retroexcavadora.
Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.
S’ha de verificar l’existència d’extintor a la retroexcavadora.
S’ha de verificar que l’alçària màxima de la retroexcavadora és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris, línies
elèctriques o similar.
Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.
Normes d’ús i manteniment
Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.
És prohibit transportar persones a la pala.
No es pot pujar ni baixar amb la retroexcavadora en moviment.
Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de l’obra, cal
utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.
En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del conducte o el cable, cal
requerir la col·laboració d’un senyalista.
En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del terreny poden
haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal d’identificar la distància
mínima de treball.
Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de seguretat, cal
aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús, i sempre depenent de les
característiques del terreny.
Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.
Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un
senyalista expert que el guiï.
S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.
Cal respectar la senyalització interna de l’obra.
S’han d’evitar desplaçaments de la retroexcavadora en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han d’extret els gasos.
Si la màquina comença a inclinar-se cap endavant, s’ha de baixar el martell pneumàtic ràpidament per tornar a equilibrar la
màquina.
En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora de la zona de treball de la màquina.
Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda uniformement distribuït en el camió, que la càrrega no és
excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.
No s’han de fer servir martells i accessoris més grans dels que permet el fabricant.
Cal moure la màquina sempre amb el martell recollit.

En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora de la zona de treball de la màquina.
Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda uniformement distribuït en el camió, que la càrrega no és
excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.
No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.
Sempre s’ha d’extreure el material de cara al pendent.
S’ha de moure la màquina sempre amb la cullera recollida.
No s’han d’enderrocar elements que estiguin situats per sobre l’alçària de la pala.
S’ha de circular amb la cullera a uns 40 cm del terra.
La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús, i sempre depenent de les
característiques del terreny.
No s’ha de fer servir la cullera com a bastida o plataforma de treball.
Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la visibilitat de l’operari.
Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix gairebé tocant a terra.
Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.
Cal evitar que la cullera de la pala se situï per sobre de les persones.
S’ha de deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs i fer una lleugera pressió cap a baix.
No es poden superar els pendents que fixi el manual d’instruccions.
En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips de protecció adequats.
En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca
de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.
Cal fer les tasques de reparació de la pala amb el motor aturat i la màquina estacionada.
En operacions de canvi de cullera o braç, no s’ha de controlar l’alineació dels coixinets i les juntures amb la mà, sinó que cal
assegurar-ne la posició amb cinta adhesiva.
Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en contenidors.
En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els adequats. Així
mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la pala i, una vegada situada, cal retirar la clau del
contacte.
Cal estacionar la pala en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, esllavissaments o inundacions (com
a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte, tancar l’interruptor de la bateria, la
cabina i el compartiment del motor i recolzar la pala a terra.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la màquina).
Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
Mascareta (quan sigui necessària).
Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
Calçat de seguretat.
Faixes i cinturons antivibracions.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL PNEUMÀTIC
Definició
Equip de treball que s’utilitza en operacions de moviment de terres, en operacions de càrrega i per enderrocar determinats
elements.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Cops contra objectes immòbils.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Projecció de fragments o partícules.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Atrapaments per bolcada de la màquina.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.
Explosions.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
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correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.
Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la retroexcavadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
S’ha de pujar i baixar de la retroexcavadora només per l’escala prevista pel fabricant.
Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la retroexcavadora.
És necessari que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.
Cal verificar l’existència d’extintor en la retroexcavadora.
S’ha de verificar que l’alçària màxima de la retroexcavadora és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris, línies
elèctriques o similar.
Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.
Normes d’ús i manteniment
Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.
És prohibit transportar persones a la pala.
No es pot pujar ni baixar amb la retroexcavadora en moviment.
Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de l’obra, cal
utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.
En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del conducte o cable, cal
requerir la col·laboració d’un senyalista.
En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del terreny poden
haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal d’identificar la distància
mínima de treball.
Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de seguretat, cal
aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús, i sempre depenent de les
característiques del terreny.
Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.
Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un
senyalista expert que el guiï.
Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors del lloc de treball.
Cal respectar la senyalització interna de l’obra.
Cal evitar desplaçaments de la pala en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
Si la màquina es comença a inclinar cap endavant, cal abaixar la cullera ràpidament per tornar a equilibrar la màquina.
En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora de la zona de treball de la màquina.
Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda uniformement distribuït en el camió, que la càrrega no és
excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.
No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.
Sempre s’ha d’extreure el material de cara al pendent.
S’ha de moure la màquina sempre amb la cullera recollida.
No s’han d’enderrocar elements que estiguin situats per sobre l’alçària de la pala.
S’ha de circular amb la cullera a uns 40 cm del terra.
S’ha de deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs i fer una lleugera pressió cap a baix.
No s’ha de fer servir la cullera com a bastida o plataforma de treball.
Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la visibilitat de l’operari.
Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix gairebé tocant a terra.
Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.
Cal evitar que la cullera o la pala se situï per sobre de les persones.
Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.
Per treballar amb la retroexcavadora cal col·locar, en terreny compacte, els estabilitzadors.
En operacions de manteniment no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips de protecció adequats.

No es poden enderrocar elements que estiguin situats per sobre l’alçària de la retroexcavadora.
Cal deixar el martell a terra un cop finalitzats els treballs, i aplicar una lleugera pressió cap a baix.
Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la visibilitat de l’operari.
Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix gairebé tocant a terra.
S’ha de treballar amb la cabina tancada.
Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.
Cal evitar que el martell se situï per sobre de les persones.
Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.
Per treballar amb la retroexcavadora, cal col·locar, en terreny compacte, els estabilitzadors.
En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips de protecció adequats.
En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca
de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.
Cal efectuar les tasques de reparació de la retroexcavadora amb el motor aturat i la màquina estacionada.
Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en contenidors.
En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els adequats. Així
mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la retroexcavadora i, una vegada situada, cal retirar la
clau del contacte.
S’ha d’estacionar la retroexcavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, esllavissades o
inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte, tancar
l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor i recolzar el martell a terra.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la màquina).
Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
Mascareta (quan sigui necessària).
Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
Calçat de seguretat.
Faixes i cinturons antivibracions.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).
RETROEXCAVADORA CARREGADORA
Definició
Equip de treball destinat a l’excavació de terrenys i a la càrrega de material a través de culleres i pales
articulades.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Cops contra objectes immòbils.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Projecció de fragments o partícules.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Atrapaments per bolcada de la màquina.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.
Explosions.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
Cal fer servir retroexcavadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.
Es recomana que la retroexcavadora carregadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està
autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,
article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, cal que, a més a més, el
conductor tingui el carnet de conduir B.
S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).
Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la retroexcavadora responen
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Normes d’ús i manteniment
Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
És prohibit el transport de persones.
No es pot pujar ni baixar amb la compactadora en moviment.
Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar).
Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de seguretat, cal
aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un
senyalista expert que el guiï.
S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.
En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.
En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de protecció adequats.
En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca
de transmissió en punt neutral, el motor aturat, l’interruptor de la bateria en posició desconnectada i la màquina bloquejada.
Cal efectuar les tasques de reparació de la compactadora amb el motor aturat i la màquina estacionada. Els residus generats
com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en contenidors.
En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els adequats. Així
mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la compactadora i, una vegada situada, cal retirar la
clau del contacte.
S’ha d’estacionar la compactadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, esllavissaments o
inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar
l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la màquina).
Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
Calçat de seguretat.
Faixes i cinturons antivibracions.
Roba de treball.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).
FRESADORA
Definició
Equip de treball que disposa de peces metàl·liques en revolució per tal d’arrencar un gruix determinat del ferm d’una
carretera.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.
Projecció de fragments o partícules.
Atrapaments per bolcada de màquines.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
Normes generals
Cal utilitzar fresadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.
Es recomana que la fresadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
Quan aquesta màquina circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada, té la formació i la
informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i se n’ha llegit el manual d’instruccions.
S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat.

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca
de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.
S’han d’efectuar les tasques de reparació de la retroexcavadora amb el motor aturat i la màquina estacionada.
Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en contenidors.
En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els adequats. Així
mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la retroexcavadora i, una vegada situada, cal retirar la
clau del contacte.
S’ha d’estacionar la retroexcavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, esllavissades o
inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte, tancar
l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor i recolzar la pala a terra.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la màquina).
Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
Mascareta (quan sigui necessària).
Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
Calçat de seguretat.
Faixes i cinturons antivibracions.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).
COMPACTADORA AMB PNEUMÀTICS
Definició
Equip de treball que s’utilitza per compactar mitjançant pneumàtics les mescles bituminoses en calent després d’haver-les
estès.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.
Atrapaments per bolcada de màquines.
Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.
Explosions.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
Normes generals
Cal utilitzar compactadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.
Es recomana que la compactadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
Quan aquesta màquina circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada, té la formació i la
informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i se n’ha llegit el manual d’instruccions.
S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat.
Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la compactadora responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc.
Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
Cal girar el seient depenent del sentit de la marxa quan la compactadora ho permeti.
Cal assegurar la màxima visibilitat de la compactadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels
comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
S’ha de pujar i baixar de la compactadora únicament per l’escala prevista pel fabricant.
Per pujar i baixar per l’escala, cal fer servir totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la compactadora.
Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
S’ha de verificar l’existència d’extintor en la compactadora.
Cal verificar que l’alçària màxima de la compactadora és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris o similars.
Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.
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Contactes tèrmics.
Contactes elèctrics.
Explosions.
Incendis.
Inhalació o ingestió de substàncies nocives (en recintes poc ventilats).
Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.
Mesures Preventives
Normes generals
Cal utilitzar estenedores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.
Quan aquesta màquina circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada, té la formació i la
informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i se n’ha llegit el manual d’instruccions.
S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat.
Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de l’estenedora responen correctament i estan en perfecte
estat: frens, cadenes, etc. En aquesta línia cal comprovar que els llums intermitents d’avís funcionen durant l’extensió del
regle.
Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels
comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
S’ha de pujar i baixar de l’estenedora només per l’escala prevista pel fabricant.
Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a l’estenedora.
Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
S’ha de verificar l’existència d’extintor en l’estenedora.
Cal verificar que l’alçària màxima de l’estenedora és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris o similars.
Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.
Normes d’ús i manteniment
Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.
No es pot pujar ni baixar amb l’estenedora en moviment.
S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.
Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
És prohibit l’accés al regle vibrant durant l’estesa.
Totes les maniobres de l’estenedora han de ser dirigides per l’encarregat de l’equip d’estesa de mescles bituminoses en calent.
Els operaris de l’equip d’estesa han de mantenir una distància de seguretat respecte a l’estenedora. L’encarregat de l’equip
d’estesa ha de verificar una sincronització correcta entre l’estenedora i el camió que l’alimenta.
No s’han de posar els peus entre les extensions del regle extensible durant els treballs.
En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.
No es pot canviar de marxa en baixada.
En acabar l’activitat, cal verificar que s’ha evacuat tot el material d’estesa.
En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de protecció adequats.
En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca
de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.
Cal fer les tasques de reparació de l’estenedora amb el motor aturat i la màquina estacionada.
Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en contenidors.
En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els adequats. La regla
ha d’estar situada sobre la plataforma de la góndola. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el
pes de l’estenedora i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.
S’ha d’estacionar l’estenedora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, esllavissaments o
inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar
l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la màquina).
Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).

Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la fresadora responen correctament i estan en
perfecte estat: frens, fars, etc.
Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
Cal assegurar la màxima visibilitat de la fresadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels
comandaments.
El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
S’ha de pujar i baixar de la fresadora només per l’escala prevista pel fabricant.
Per pujar i baixar per l’escala cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la fresadora.
Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
S’ha de verificar l’existència d’extintor ala fresadora.
Cal verificar que l’alçària màxima de la fresadora és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris, línies elèctriques
o similar.
Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.
Normes d’ús i manteniment
Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.
No es pot pujar ni baixar amb la fresadora en moviment.
Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors del lloc de treball.
Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar).
En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.
S’ha de fer servir la marxa més lenta en pendents de més del 7 %.
Cal netejar les erugues abans de cada desplaçament.
En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de protecció adequats.
En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca
de transmissió en punt neutral, el motor aturat, l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.
En operacions de manteniment en zones superiors a l’alçària del cos, cal utilitzar elements auxiliars com ara escales i
plataformes de treball.
Cal efectuar les tasques de reparació de la fresadora amb el motor aturat i la màquina estacionada. Cal col·locar un cartell que
indiqui que la fresadora s’està reparant.
Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en contenidors.
En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els adequats. Així
mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la fresadora i, una vegada situada, cal retirar la clau
del contacte.
Cal estacionar l’excavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte
i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.
Equips de protecció individual
Casc (només fora de la màquina).
Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
Mascareta (quan sigui necessària).
Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
Calçat de seguretat.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).
ESTENEDORA DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT
Definició
Equip de treball que s’utilitza per estendre les diferents capes de mescles bituminoses en calent.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Cops contra objectes immòbils.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Atrapaments per bolcada de màquina.
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Calçat de seguretat.
Roba de treball.
Faixes i cinturons antivibracions.
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

Quan alguna de les parts d’una bastida no estigui en condicions de ser utilitzada, ha de ser senyalitzada d’acord amb el RD
485/1997 i el RD 2177/2004.
Normes d’ús i manteniment
És prohibit el muntatge de la bastida amb elements no normalitzats.
Cal utilitzar preferiblement plataformes metàl·liques.
La bastida s’ha de muntar amb tots els seus components d’utilització i seguretat.
Els mòduls per formar les plataformes de les bastides (d’amplada mínima 60 cm) preferentment han de ser de 30 cm
d’amplada i fabricats amb xapa metàl·lica antilliscant o reixeta soldada a la perfileria de contorn per cordó continu. Tots els
components han de ser del mateix fabricant i han de tenir la seva marca. Cal comprovar que totes les peces estiguin en bon
estat.
L’encarregat ha de controlar que els muntadors utilitzin un arnès de seguretat contra les caigudes, amarrat als components
ferms de l’estructura o altres elements externs a aquesta estructura.
Cal falcar, anivellar i ancorar correctament la bastida.
S’ha de realitzar l’ascens o el descens de la plataforma mitjançant una escala metàl·lica solidària o una manual.
No es poden col·locar a sobre la plataforma escales portàtils ni bastides de cavallet.
Cal assegurar la presència d’escales internes de mà amb trapa per comunicar plataformes de treball de
diferent nivell.
No s’ha d’iniciar un nivell de muntatge sense haver acabat el nivell de partida amb tots els elements
d’estabilitat.
Cal pujar els components de la bastida subjectats amb cordes amb ganxo tancat.
Les bastides han d’estar construïdes per tubs o perfils metàl·lics segons que es determini en els plànols i els càlculs, i cal
especificar-ne: el nombre, la secció, la disposició i la separació entre si, les peces d’unió, la travada, els ancoratges horitzontals
i els suports sobre el terreny.
L’estructura tubular s’ha de travar segons les indicacions del fabricant.
L’encarregat ha de vigilar expressament la collada uniforme de les mordasses o ròtules, de manera que no quedi cap cargol
fluix que pugui permetre moviments descontrolats dels tubs.
No es pot desplaçar la bastida quan hi hagi persones al damunt.
No es poden fer moviments o canvis de posició de la bastida amb materials o eines al damunt.
Les rodes de les bastides rodants o mòbils han de disposar d’un dispositiu de bloquejada de rotació i
translació.
És prohibit el treball de diversos treballadors en la mateixa vertical simultàniament.
Proteccions col·lectives
Les plataformes de treball han de tenir baranes resistents, d’una alçària mínima de 90 cm, i, quan sigui necessari per impedir
el pas o la caiguda de treballadors i d’objectes, han de disposar, respectivament, d’una protecció intermèdia i d’un entornpeu.
Cal protegir la zona de descàrrega i apilament dels elements de les bastides.
S’ha de restringir l’accés de vianants al voltant de la plataforma i s’ha d’evitar que personal no autoritzat manipuli la bastida.
Cal comprovar que la zona o l’àrea que quedi just per sota de la plataforma de treball hagi estat delimitada amb baranes
d’indicació per impedir a qualsevol vianant l’accés i la permanència en aquesta zona.
Quan sigui necessari, a la base del segon nivell de la bastida es pot muntar una visera per recollir objectes despresos.
S’han d’utilitzar sistemes de muntatge que permetin garantir la seguretat dels muntadors.
Cal senyalitzar la bastida amb elements lluminosos quan estigui ubicada en vies de circulació.
Equips de protecció individual
Casc.
Guants contra agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Arnès (quan sigui necessari).
Roba de treball.

6. MITJANS AUXILIARS
BASTIDA METÀL·LICA SOBRE RODES
Definició
Equip de treball format per una estructura provisional mòbil, que serveix per a la sustentació d’una plataforma de treball, amb
la qual cosa es facilita l’execució de treballs en llocs difícils d’accedir-hi. La mobilitat la donen les rodes, que permeten
desplaçar la bastida per la zona de treball.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’objectes per desplom.
Caiguda d’objectes despresos.
Cops contra objectes immòbils.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Sobreesforços.
Mesures Preventives
Les bastides s’han de projectar, muntar i mantenir de manera que se n’eviti el desplom o el desplaçament accidental.
Segons la complexitat de la bastida (obligatori en els casos exposats en el punt 4.3.3 del RD 2177/2004), cal elaborar un pla de
muntatge, d’utilització i de desmuntatge. Aquest document i els càlculs preceptius han de ser realitzats per una persona amb
formació universitària que l’habiliti per a aquestes activitats.
Quan les bastides disposin del marcatge CE, el pla anterior pot ser substituït per les instruccions específiques del fabricant.
Quan la bastida es munti fora de les configuracions tipus generalment reconegudes i no es disposi de notes de càlcul, cal
efectuar un càlcul de resistència i estabilitat.
Els elements de suport d’una bastida han d’estar protegits contra els riscos de lliscament i de desplaçament.
Les bastides només poden ser muntades, desmuntades, modificades substancialment i inspeccionades sota la direcció d’una
persona amb formació universitària o professional que l’habiliti per a aquesta activitat, o per treballadors amb una formació
adequada i específica.
Quan es tracti de bastides que no requereixin un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions anteriors poden ser
dirigides per una persona que disposi d’una experiència certificada per l’empresari de més de dos anys i que tingui la formació
preventiva corresponent com a mínim a les funcions de nivell bàsic.
Les bastides s’han d’inspeccionar abans de ser posades en servei, periòdicament, després d’haver-se modificat, després de
períodes de no-utilització, períodes d’intempèrie, terratrèmols o qualsevol circumstància que en pugui afectar la resistència o
l’estabilitat.
Cal tenir en compte les prescripcions de les administracions públiques competents en cas que la bastida afecti la via pública:
requisits per al pas de vianants, minusvàlids, etc.
S’ha d’analitzar el tipus de treball que s’ha de fer sobre la bastida per planificar la distància al parament.
S’ha de dibuixar prèviament la geometria de l’estructura per determinar quines mesures de seguretat s’han d’adoptar.
S’ha de verificar l’estat correcte de sòl que ha d’acollir la bastida.
Cal verificar l’absència de línies elèctriques. En cas que la seva proximitat sigui inevitable, cal demanar la descàrrega de la línia
a la companyia elèctrica. Si no és possible, cal mantenir unes distàncies mínimes de seguretat: 3 m per a tensions fins a 66.000
V i 5 m per a tensions superiors.
S’ha d’avisar la comunitat de veïns sobre la instal·lació de la bastida i els possibles problemes que això pot representar:
obstrucció de finestres, ocupació de balconades, etc.
Cal avisar els responsables de comerços, garatges, tallers, etc., sobre la instal·lació de la bastida i el temps estimat de
permanència. Cal acordar els accessos que es deixen lliures.
En situacions de vent fort o molt fort, s’han de paralitzar els treballs.
Cal comprovar diàriament que no hi hagi acumulacions de neu, glaç, runa o material sobrant sobre la
plataforma de treball.
Els diferents components de la bastida han d’estar lliures d’oxidacions greus que en puguin minvar la resistència.
Tota la plataforma ha de ser resistent i antilliscant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d’una bastida han de ser apropiades al tipus de treball, i les
càrregues han de suportar i han de permetre que es treballi i s’hi circuli amb seguretat.

CARRETÓ DE MÀ
Definició
Equip de treball que consisteix en un recipient de forma prismàtica al qual s’ha col·locat una roda a la part anterior i nanses a la
part posterior. S’utilitza per transportar materials.
Riscos
Cops contra objectes immòbils.
Sobreesforços.
Mesures Preventives
Cal utilitzar rodes de goma.
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Mesures Preventives
S’ha de formar prèviament l’usuari de com funciona l’eina i la forma d’utilitzar-la de la manera més segura, evitant que els dits,
les mans o qualsevol part del cos pugui ser afectada per l’eina.
Normes d’ús i manteniment
Cal utilitzar-les adequadament i per al seu ús específic.
Quan sigui necessari, els treballadors han de disposar d’instruccions precises sobre l’ús de les eines i les mesures de seguretat
associats.
En transportar eines (queden excloses les de volum important):
. Els treballadors no les han de transportar ni a les mans ni a les butxaques.
. Cal portar-les en caixes o maletes portaeines, amb les parts punxants protegides.
. Per pujar a una escala, pal, bastida o similar, cal fer servir una cartera o cartutxera fixada a la cintura o una bossa bandolera,
de manera que quedin les mans lliures.
El manteniment de les eines és fonamental per conservar-les en bon estat de servei. Cal realitzar inspeccions periòdiques per
mantenir-les en bon estat, netes, afilades i amb les articulacions greixades.
Proteccions col·lectives
En la utilització de determinades eines com ara destrals, maces o similar, cal mantenir radis de seguretat.
Equips de protecció individual
Casc.
Ulleres.
Guants contra agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

Cal que l’usuari del carretó de mà el condueixi a una velocitat adequada.
Normes d’ús i manteniment
És prohibit transportar persones.
No s’ha de sobrecarregar el carretó.
Cal distribuir homogèniament la càrrega i, si cal, lligar-la correctament.
S’ha de deixar un marge de seguretat en la càrrega de materials líquids al carretó per evitar vessaments.
Cal vetllar perquè la roda pneumàtica tingui en tots els casos la pressió d’aire adequada.
Proteccions col·lectives
Cal col·locar el carretó de mà en llocs fora de les zones de pas.
Equips de protecció individual
Casc.
Guants contra agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
CUBILOT
Definició
Equip de treball que consisteix en un recipient que s’omple generalment de formigó, que està guiat per una grua i que permet
formigonar zones difícils d’accedir-hi o traslladar-hi diferents materials.
Riscos
Caiguda d’objectes despresos.
Cops contra objectes immòbils
Cops per objectes o eines.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Sobreesforços.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols de ciment.
Mesures Preventives
Cal establir les mesures necessàries per evitar cops amb el cubilot en bastides, encofrats, apuntalaments, etc.
Normes d’ús i manteniment
Cal evitar omplir el cubilot fins a límits en els quals el balanceig provocat per la grua provoqui vessaments.
S’ha d’adaptar la càrrega del cubilot al pes màxim que pugui elevar la grua.
En situacions de vent fort o molt fort cal paralitzar els treballs.
S’ha de revisar periòdicament la zona de lligada i la boca de sortida de formigó, per garantir l’estanquitat durant el transport.
Cal evitar maniobres brusques en els moviments del cubilot.
La càrrega s’ha de transportar amb el cubilot elevat i no es pot descendir fins a arribar al punt d’abocament per fer la
descàrrega.
En el punt d’abocament, el cubilot ha de descendir verticalment per evitar cops contra els operaris.
Proteccions col·lectives
En cap cas no es pot transportar el cubilot amb la grua per sobre de persones.
Per evitar cops i desequilibris a les persones, els cubilots s’han de guiar mitjançant cordes degudament
assegurades al cubilot.
Equips de protecció individual
Casc.
Guants contra agressions químiques.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

ENCOFRAT
Definició
Equip de treball emprat en la construcció d’estructures de formigó, que consisteix en motlles de fusta o de metall destinats a
contenir el formigó fins que s’endureixi o s’adormi.
Tipologia:
Horitzontal, destinat a l’encofrat de bigues, forjats i lloses.
Vertical, destinat a l’encofrat de murs, pilars, piles, etc.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’objectes per desplom.
Caiguda d’objectes per manipulació.
Caiguda d’objectes despresos.
Trepitjades sobre objectes.
Cops contra objectes immòbils.
Sobreesforços.
Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.
Mesures Preventives
Cal tenir en compte les instruccions de muntatge, desmuntatge i manteniment del fabricant.
Cal definir el tipus d’encofrat depenent de la tipologia de l’estructura. A més a més, l’encofrat ha de tenir prou resistència per
suportar, sense deformacions apreciables, la càrrega del formigó que contingui.
Cal apilar els encofrats de manera ordenada i sempre horitzontal en llocs adequats fora de les zones de pas.
En situacions de vent fort o molt fort s’han de paralitzar els treballs.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Normes d’ús i manteniment
Cal verificar el bon estat de les plaques d’encofrar, de les proteccions col·lectives associades i de tots els elements auxiliars per
al muntatge.
S’ha de verificar que els encofrats estan nets de restes de formigó i que s’han eliminat les puntes.
S’ha de garantir la visió del gruista durant tot el procés. En cas que no sigui possible, el gruista ha de tenir l’ajuda d’un
senyalista.
Durant la col·locació de l’encofrat, només poden romandre a la zona de treball les persones encarregades de realitzar
l’activitat.
Cal assegurar una travada adequada.
S’ha de definir un accés segur a la zona de treball.

EINA MANUAL
Definició
Equips de treball utilitzats generalment de manera individual que, per accionar-los, només requereixen la
força motriu humana: martells, maces, destrals, punxons, tenalles, alicates, pales, raspalls, palanques, gats, rodets, potes de
cabra, tornavisos, etc.
Riscos
Caiguda d’objectes per manipulació.
Caiguda d’objectes despresos.
Trepitjades sobre objectes.
Cops per objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules.
Sobreesforços.
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Cal revisar periòdicament les escales de mà.
Els esglaons han d’estar acoblats.
Les escales de fusta han de tenir els travessers d’una sola peça, encasellats, sense defectes ni nusos, i han d’estar protegits per
vernissos transparents.
Les escales metàl·liques han de tenir travessers d’una sola peça sense deformacions o protuberàncies i la juntura s’ha de fer
mitjançant dispositius fabricats per a aquesta finalitat.
És prohibida la utilització d’escales de mà de construcció improvisada.
Abans de col·locar una escala de mà, s’ha d’inspeccionar el lloc de suport per evitar contactes amb cables elèctrics, canonades,
etc.
Els travessers de les escales han d’estar en posició horitzontal.
L’ascens i descens i els treballs des d’escales s’han de fer de cara als escalons.
El transport a mà d’una càrrega per una escala de mà s’ha de fer de manera que no impedeixi una subjecció segura.
No es poden utilitzar escales acabades de pintar.
No es poden utilitzar escales de mà de més de 5 metres de longitud, la resistència de les quals no tingui garanties.
Les escales de fusta s’han d’emmagatzemar a cobert per assegurar-ne la conservació.
Les escales d’acer s’han de pintar contra el rovell.
Les escales de fusta no es poden pintar per tal de poder veure’n els defectes.
Les escales de tisora han d’estar dotades amb un sistema antiobertura.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Normes d’ús i manteniment
Per pujar i baixar cal fer-ho sempre de cara a l’escala.
Cal fer servir totes dues mans per pujar i baixar.
L’escala ha d’estar subjectada per la part superior a l’estructura; per la part inferior ha de disposar de sabates antilliscants,
grapes o qualsevol mecanisme antilliscant, i s’ha de sustentar sempre en superfícies planes i sòlides.
No es poden utilitzar les escales com a passarel·les.
No es poden empalmar escales, llevat que ho hagi previst el fabricant.
Cal col·locar-les a un angle de 75º respecte a l’horitzontal.
Han de sobrepassar en un metre el punt de suport superior.
Cal revisar les abraçadores a les escales extensibles.
Per utilitzar l’escala cal verificar que ni les sabates ni la mateixa escala no estan brutes de substàncies que patinin: greix, oli,
etc.
A les escales de tisora, el tensor ha d’estar completament estirat.
Per fer servir l’escala cal mantenir el cos dins de l’amplada de l’escala.
Cal evitar realitzar activitats amb vibracions excessives o pesos importants.
No es pot moure l’escala quan hi hagi un treballador.
En les escales de tisora, l’operari no es pot situar amb una cama a cada lateral de l’escala.
Les escales de tisora no es poden utilitzar com a escales de mà de suport en elements verticals.
Les escales suspeses s’han de fixar de manera segura per tal d’evitar moviments de balanceig.
Les escales compostes de varis elements adaptables o extensibles han d’utilitzar-se de manera que la immobilització recíproca
dels diferents elements estigui assegurada.
No es permet utilitzar escales de mà en els treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar, si no es troben
suficientment protegits.
Les eines o materials que s’estan emprant durant el treball en una escala manual mai no s’han de deixar sobre els esglaons,
sinó que s’han de col·locar en elements que permetin subjectar-los a l’escala, penjats a l’espatlla o a la cintura del treballador.
No es poden transportar les escales horitzontalment, sinó que s’ha de fer amb la part davantera cap a baix.
Proteccions col·lectives
És prohibit el pas de persones per sota de l’escala.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
Arnès (per sobre de 3,5 m).
Roba de treball.
PLATAFORMA ELEVADORA
Definició
Equip de treball mòbil dotat d’una plataforma de treball, la qual pot pujar, baixar o desplaçar-se transportant persones o
materials, gràcies a una estructura extensible.
Tipologia:

Cal utilitzar passarel·les adequades a base de taulons o altres materials, d’amplada mínima 60 cm, en el pas de zones
discontínues entre malles i altres materials.
S’han d’evitar desencofrats prematurs.
Repartiment homogeni dels apilaments de materials sobre les superfícies d’encofrat.
Cal distribuir uniformement el formigó.
Cal revisar periòdicament els puntals i els sistemes de suport.
Cal evitar deixar eines desendreçades en els perímetres de l’encofrat.
L’ús de productes químics per als encofrats s’ha de fer d’acord amb les especificacions del fabricant facilitades per la fitxa
tècnica.
Sempre que sigui possible, cal utilitzar maquinària en el transport dels elements més pesants de l’encofrat i, si no, demanar
ajuda a altres operaris.
En el procés de desencofrat, en cas que algun panell d’encofrat quedi fixat, cal desprendre’l mitjançant una ungla metàl·lica,
des d’una zona ja desencofrada.
S’han de fer servir els accessos provisionals definits per accedir a la part superior dels encofrats i no fer-ho trepant a través del
mateix encofrat.
Proteccions col·lectives
Els encofradors han de disposar en tot moment de plataformes de treball de com a mínim 60 cm amb baranes resistents, de 90
cm d’alçària mínima, i, quan sigui necessari per impedir el pas o la caiguda de treballadors i d’objectes, cal que disposin,
respectivament, d’una protecció intermèdia i d’un entornpeu.
Cal col·locar xarxes perimetrals de forca, safata o horitzontals, quan sigui necessari.
Cal disposar de bastides perimetrals.
Durant les operacions d’encofrat i, especialment, de desencofrat s’ha de limitar l’accés a la zona al personal designat.
Durant el desencofrat, cal delimitar les zones susceptibles de rebre impactes de materials despresos.
Equips de protecció individual
Casc.
Guants contra agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Arnès.
Roba de treball.
ESCALA DE MÀ
Definició
Equip de treball, generalment portàtil, que consisteix en dues peces paral·leles o lleugerament convergents unides a intervals
per travessers i que serveix perquè una persona pugi o baixi d’un nivell a l’altre. És de poc pes i es pot transportar amb les
mans.
Tipologia:
De fusta.
Metàl·liques.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda d’objectes per desplom.
Caiguda d’objectes per manipulació.
Caiguda d’objectes despresos.
Cops contra objectes immòbils.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Sobreesforços.
Mesures Preventives
Cal fer servir escales únicament quan la utilització d’altres equips de treball més segurs no estigui justificada pel baix nivell de
risc, o bé quan les característiques dels emplaçaments no permetin altres solucions.
Cal assegurar l’estabilitat de les escales a través del seu assentament en punts de suport sòlids i estables.
Cal col·locar elements antiesllavissades a la base de les escales.
Les escales amb rodes s’han d’immobilitzar abans d’accedir-hi.
Quan l’altura de treball superi els 3,5 m d’alçària i els treballs que cal fer requereixin moviments o esforços perillosos per a
l’estabilitat del treballador, cal dotar el treballador amb sistemes individuals anticaigudes o sistemes equivalents.
Les escales de mà no poden ser utilitzades per dues o més persones simultàniament.
Són prohibits el transport o la manipulació de càrregues des d’escales de mà quan el pes o les dimensions puguin
comprometre la seguretat del treballador.
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Tisora.
Braç articulat.
Braç telescòpic.
Elevador vertical.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’objectes per desplom.
Caiguda d’objectes despresos.
Cops contra objectes immòbils.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Atrapaments per bolcada de màquines.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs contra vehicles.
Mesures Preventives
Cal utilitzar plataformes elevadores amb marcatge CE.
Ha de ser utilitzada per persones formades i autoritzades.
Cal verificar que les condicions del sòl són apropiades per suportar la càrrega màxima indicada pel fabricant.
A més a més, cal evitar zones de dolls, forats, taques de greix o qualsevol risc potencial.
Abans d’iniciar els treballs cal revisar l’entorn de treball per tal d’identificar els perills de la zona: línies elèctriques, bigues, etc.
Abans d’utilitzar la plataforma s’ha d’inspeccionar per detectar possibles defectes.
Normes d’ús i manteniment
No es pot utilitzar la plataforma per a finalitats diferents del desplaçament de persones, eines i equips al lloc de treball.
No es pot pujar o baixar de la plataforma quan està en moviment, i cal mantenir sempre el cos en el seu interior.
No es pot manipular ni desactivar cap dels dispositius de la màquina, com, per exemple, l’inclinòmetre.
No es pot sobrepassar la càrrega màxima ni el nombre màxim de persones que autoritzi el fabricant.
No es poden utilitzar plataformes en situacions de tempesta elèctrica.
No s’ha d’utilitzar la plataforma en situacions de vents superiors als permesos pel fabricant.
No s’ha de realitzar cap tipus de moviment en què la visibilitat sigui nul·la.
No es pot permetre que el personal controli la màquina des del terra quan s’està treballant a la plataforma.
No s’ha de treballar amb plataformes dièsel en llocs tancats o mal ventilats.
No s’ha d’allargar l’abast de la plataforma amb mitjans auxiliars, com ara escales i bastides. Així mateix, tampoc no es pot pujar
o asseure’s a les baranes de la plataforma.
No és permès subjectar la plataforma a estructures fixes. En cas de quedar enganxats accidentalment a una estructura, no
s’han de forçar els moviments per alliberar-la i cal esperar auxili des del terra.
No es poden baixar pendents pronunciats en la posició de màxima velocitat de la plataforma.
No és permès col·locar-se entre els elements d’elevació de la màquina.
Quan es treballi sense llum, cal disposar d’un projector autònom orientable per il·luminar la zona de treball i d’una
senyalització lluminosa al terra.
En cas que la plataforma entri en contacte amb una línia elèctrica:
. Si la màquina funciona cal allunyar-la de la línia elèctrica.
. Si no funciona, cal avisar el personal de terra per evitar que toquin la màquina i perquè avisin la companyia responsable de la
línia i tallin la tensió. Per baixar de la màquina cal esperar que la situació sigui de total seguretat.
En finalitzar la feina, s’ha de verificar la immobilització total de la màquina.
Cal utilitzar sempre tots els sistemes d’anivellació o estabilització de què es disposa.
Cal subjectar-se a les baranes amb fermesa sempre que s’estigui aixecant o conduint la plataforma.
Cal evitar dolls, rases, desnivells i, en general, situacions que augmentin la possibilitat de la bolcada.
Cal manipular amb cura tots els elements que poden augmentar la càrrega del vent: panells, cartells
publicitaris, etc.
S’ha d’accedir a la plataforma per les vies d’accés previstes pel fabricant, mai per l’estructura.
Cal accionar els controls d’una manera lenta i uniforme, per aconseguir suavitat en la manipulació de la plataforma. Per aquest
motiu, cal fer passar la palanca de control sempre pel punt neutre dels diferents
moviments.
Cal mantenir la plataforma de treball neta i sense elements que es puguin despendre mentre es treballa.
Cal utilitzar l’arnès de seguretat a l’interior de les plataformes articulades o telescòpiques, per evitar sortir desprès o projectat
en cas de xoc.
Proteccions col·lectives

No es pot accionar la plataforma sense la barra de protecció col·locada o la porta de seguretat oberta.
Sempre cal mantenir lliure el radi d’acció de la plataforma, i és molt important deixar un espai lliure sobre el cap del conductor
i verificar l’existència d’espais lliures en els laterals de la plataforma.
A més de l’operador de la plataforma, hi ha d’haver un altre operador a peu de màquina per fer les funcions següents:
. Intervenir ràpidament si és necessari.
. Utilitzar els comandaments en cas d’accident o avaria.
. Vigilar i evitar la circulació de màquines i vianants al voltant de la màquina.
. Guiar el conductor si és necessari.
Equips de protecció individual
Casc.
Calçat de seguretat.
7. PROTECCIONS INDIVIDUALS
Com a Protecció de cap: Casc.
Protecció de l’oïda: Auriculars.
Protecció de l’oïda: Taps.
Protecció dels ulls i cara: Pantalla facial
Protecció d’ulls: Ulleres de muntura.
Protecció de les vies respiratòries: Mascareta.
Protecció de mans i braços: Guants contra agressions d’origen elèctric
Protecció de mans i braços: Guants contra agressions mecàniques
Protecció de mans i braços: Guants contra agressions químiques
Protecció peus i cames: Calçat de seguretat.
Protecció del tronc i de l’abdomen: Armilla, jaqueta, davantal, manyoples, maniguets, mànigues i polaines
Protecció del tronc i l’abdomen: faixa i cinturó antivibracions
Protecció total del cos: arnès
Protecció del cos: Roba de treball.
Roba i accessoris de senyalització (braçalets, guants, reflectants, fluorescents)
Les condicions tècniques d’aquests equips queden definides al plec de condicions del present estudi de SiS..
8. PROTECCIONS COL·LECTIVES
Com a proteccions col·lectives tenim:
Abalisament lluminós
Barana
Barra de seguretat rígida portàtil: new jersey
Cinta de senyalització
Con
Malla de senyalització
Mota de terra
Protecció de forats
Senyal
Tanca
Les condicions tècniques d’aquestes proteccions queden definides al plec de condicions del present pla.
9. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24
d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran
alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:
Serveis higiènics:
Lavabos: Com a mínim un per a cada 6 persones.
Cabines d’evacuació: S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a
cada 25 persones
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Local de dutxes: Cada 6 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant

11. MEDICINA PREVANTIVA I PRIMERS AUXILIS.
Tots els treballadors tindran l’APTO mèdic per a desenvolupar les tasques que se’ls hagin d’encarregar a l’obra. La
documentació corresponent serà presentada al coordinador de seguretat i salut de l’obra. Aquesta serà INFORMACIÓ +
FORMACIÓ + APTA MÈDICA.

Es col·locarà un mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

A peu d’obra es disposarà d’un dispensari amb la dotació adequada per a petites cures i primers auxilis. El material gastat es
reomplirà de forma immediata. Es col·locarà un ròtol visible amb la ubicació dels centres hospitalaris i telèfons d’emergències.

Vestuaris:
La superfície aconsellable és de 2 m² per treballador contractat.

12. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS.
Tal i como s’ha comentat, el risc de danys a tercers queda limitat ja que l’àmbit d’obra romandrà completament tancada i
senyalitzada. En fase d’obra es coordinarà amb la propietat i amb el coordinador de seguretat i salut la realització de les feines,
planificació, horaris, tancaments, senyalitzacions i afectacions sobre els diferents serveis particulars.

Es dispondrà d’un mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb insatal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
S’equipará amb un armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per treballador i amb bancs de
fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària.
Menjador:
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m² per treballador que mengi a l’obra.
Es col·locarà un mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Equipat amb bancs de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, mitjans per a escalfar menjars (1 forn microones), nevera
elèctrica, de 100 l de capacitat, i cubell hermètic (100 l de capacitat) per a dipositar les escombraries.
Local d'assistència a accidentats
En aquelles obres amb un nivell d’ocupació simultani que oscil·li entre 6 i 20 treballadors, el local d’assistència a accidentats
podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra.
El terra i parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors clars. Lluminós,
caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies.
Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes,
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades,
tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet..
Les casetes d’obra i instal·lacions provisionals, seguiran el mateix criteri de col·locació i organització que el del material d’acopi,
quedant aquestes situades sempre a l’interior de la l’àmbit. A mode organitzatiu, s’ha plantejat poder utilitzar un espai interior
pròxim a l’accés plantejat, on actualment hi ha un parterre se sauló i on anirà un futur parterre de vegetació.
El pla de seguretat i salut podrà definir instal·lacions provisionals diferents a aquestes sempre i quan quedi convenientment
justificat.
10. FORMACIÓ I INFORMACIÓ.
En fase d’obra, l’empresa adjudicatària certificarà que els treballadors han rebut la informació deguda respecte als mètodes de
treball a utilitzar i els riscos que comporten així com les mesures de seguretat que deuran complir, mitjançant el servei de
prevenció de riscos laborals de l’empresa. Tots els operaris que entrin a l’obra disposaran de la formació reglamentaria a més
d’aquella específica segons el lloc de treball que ocupi.
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ANNEX: PLEC DE CONDICIONS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

• Modificación artículo 65 (OM 07.03.81) (BOE 14.03.81)
• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación (BOE
1.12.82).
• Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (OM 28.8.70) (BOE 9.9.70)
• Modificación (Orden 27.07.73) (BOE 31.07.73)
• Ordenanza General de Seguridad y salud en el Trabajo (OM 9.3.71) (BOE 16.3.71), excepto los Títulos 1, III, y los capítulos 1,
II, III, IV, V, VII y XIII del Título II.
• Orden de 31 de Octubre de 1984 sobre los trabajos con riesgos de amianto (BOE 07.11.84), y Normas complementarias (OM
07.01.87) (BOE 15.01.87)
• Modificación de los artículos 2,3, y 13 de la Orden de 31 de Octubre de 1984 y el artículo 2 de la Orden de 7 de Enero de
1987 (OM 26.07.93) (BOE 07.08.93).
• Orden de 6 de Mayo de 1988 sobre los requisitos y datos de las comunicaciones de obertura previa o reanudación de
actividades de empresas y centros de trabajo (BOE 16.05.88).
• Orden de 12 de Enero de 1998 por la que se aprueba el modelo del Libro de Incidencias en obras de construcción (DOGC
27.01.98)
• Resolución de 4 de Noviembre de 1988 sobre el cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y construcciones a
líneas eléctricas (DOGC 30.11.88)
• Resolución de 4 de Mayo de 1992 sobre el convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE 20.05.92)
• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la instrucción técnica
complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a “grúas móviles
autopropulsadas.
• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a “grúas torre para obras u otras aplicaciones”.
• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
• Real decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura. • Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
• Ley reguladora de subcontratación 32/ 2006 de normas sobre la subcontratación en el sector de la construcción. • Real
Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción.
• Real Decreto 1644/2008 por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
• Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.
• Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
• Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de
reanudación de actividades en los centros de trabajo.
• Norma de Señalización en carreteras 8.3-IC de Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
• Código de la Circulación.
• Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores • Convenio Colectivo Provincial de la Construcción

Índex
1. Legislació específica de seguretat i salut en la construcció.
2. Obligacions de les parts implicades
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5. Prescripcions generals de seguretat.
6. Mecanismes de prevenció.
7. Avís previ.
8. Pla de Seguretat i Salut
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11. Subcontractació de treballs.
12. Actuacions en cas d'accident
13. Actuacions en cas d’incendi
14. Seguiment i control
15. Coordinació d’activitats empresarials
1.- Legislació específica de Seguretat i Salut en la construcció.
L’execució de l’obra objecte del present pla de seguretat i salut estarà regulada per la Normativa d’obligada aplicació que a
continuació es detalla, sent d’obligat compliment per les parts implicades. Aquesta relació de textos legals no és exclusiva ni
excloent respecte d’una altra normativa específica que pugui trobar-se en vigor, i de la que es faci menció degut a les
particularitats d’un determinat projecte.
• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10-11-95).
• Ley 54/2003, de 12 de Diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (B.O.E. 13-12-03)
• Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre sobre "Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción".
• Real Decreto 485/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el
trabajo.”
• Real Decreto 486/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los puestos de trabajo”.
• Real Decreto 487/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de
cargas que comportan riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores”.
• Real Decreto 773/97 de 30 de Mayo sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por parte de
los trabajadores de los equipos de protección personal”.
• Real Decreto 665/97 de 12 de Mayo sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE 12.06.97)
• Real Decreto. 1435/92 de 27 de Noviembre sobre maquinaria (BOE 11.12.92)
• Real Decreto. 56/95 de 20 de Enero (BOE 08.02.95) modificación del R.D 1435/ 92 sobre maquinaria.
• Real Decreto 108/1991 de 1 de Febrero sobre prevención y Reducción de la contaminación del Medio Ambiente producida
por el amianto. (BOE 06.02.91)
• Real Decreto 949/1997 de 20 de junio sobre certificado profesional de prevencioncitas de riesgos laborales.
• Real Decreto 952/1997 de 18 de julio sobre la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
• Real Decreto 1407/92 de 20 de Noviembre sobre la regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE 28.12.92).Modificación R.D. 159/95 de 3 de Febrero (BOE
08.03.95).
Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención. Modificado por el
R.D. 604/2006.
• Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 07.08.97)
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.
• Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto: Reglamento electrotécnico para baja tensión.
• Reglamento de Seguridad y salud en el trabajo (OM 20.5.52) (BOE 15.6.52).
• Modificación del Artículo 115 (OM 10.12.53) (BOE 22.12.53).
• Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (OM 28.11.68).
• Reglamento de aparatos elevadores para obras (OM 23.5.77) (BOE14.6.77).

2.- Obligacions de las parts implicades
El R.D. 1627/97 de 24 d'octubre, s'ocupa de les obligacions del promotor, les quals es reflecteixen als articles 3, 4, del
Contractista segons els articles 7, 11, 15 i 16, dels subcontractistes, en els articles 11, 15, i 16 i dels Treballadors Autònoms en
l'article 12. Per aplicar els principis de l'acció preventiva, l'empresari designarà un o diversos treballadors perquè s'ocupin
d'aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o concertarà dit servei amb una entitat especialitzada aliena a
l'Empresa. La definició d'aquests Serveis i la dependència a determinar una de les opcions que hem indicat per al seu
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desenvolupament, està regulat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 en els seus articles 30 i 31, així com en l'Ordre
del 27 de juny de 1997 i RD 39/1997 de 17 de gener.

de l'empresari, segons el que disposa l'article 45, apartat 1, de la LPRL. Pel que fa a la responsabilitat penal, dependrà de
l'abast que els òrgans jurisdiccionals competents en l'ordre penal donen a que disposen els articles 316 i 318 del Codi Penal,
pel que fa als possibles subjectes d'imputació del delicte de risc per incompliment de la normativa de prevenció de riscs
laborals, encara que el cert és que el coordinador no té legalment atribuït el deure de protecció dels treballadors, deure que
correspon en exclusiva a l'empresari, segons el que disposa l'article 14.1 de la LPRL.

L’ incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals donarà lloc a les
responsabilitats que estan regulades en l'article 42 d'aquesta Llei. L'empresari ha d'elaborar i conservar a disposició de
l'autoritat laboral, la documentació que estableix l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95. L'empresari
haurà de consultar als treballadors, l'adopció de les decisions relacionades en l'article 33 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals 31/95. Els treballadors estaran representats pels delegats de prevenció, atenint-se als articles 35 i 36 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals. S'haurà de constituir un Comitè de seguretat i salut segons es disposa en els articles 38 i 39 de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Contractistes y subcontractistes
Estaran obligats a:
a.
Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, abans relacionats, en particular en
desenvolupar les tasques o activitats indicades en el subapartat precedent.
b.
Complir i fer complir al seu personal que estableix el pla de seguretat i salut.
c.
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les activitats de coordinació
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la LPRL, així com complir les disposicions mínimes que estableix l'annex IV
del RDDMSC (disposicions substantives de seguretat i salut material que s'han d'aplicar en les obres), durant l'execució de
l'obra.
d.
Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin
d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra.
e.
Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució
de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.
f.
Al marge de les obligacions anteriors, els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de
les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les obligacions que els corresponguin a ells
directament o, si s'escau, als treballadors autònoms per ells contractats. Es tracta, d'una banda, d'una manifestació concreta
d'un deure de cooperació, i, d'altra, del deure in vigilant »a què fa referència l'article 24 de la LPRL.
g.
Així mateix, hauran de respondre solidàriament de les conseqüències que es derivin de d’incompliment de les
mesures previstes en el pla, de manera que la cadena de responsabilitats arriba des del empresari principal fins a l'últim
subcontractista, passant pels contractistes que hagin contractat a aquests últims.

Promotor
El promotor és el màxim responsable de l'obra i com a tal li correspon:
a. Designar el coordinador del projecte.
b. Designar el coordinador de l'execució de l'obra.
c. Designar al tècnic competent que elabori l'estudi de seguretat i salut quan no hi ha
coordinador.
d. Designar el tècnic competent elabori l'estudi bàsic de seguretat i salut quan no hi ha
coordinador.
e. Responsable que s'elabori l'estudi de seguretat i salut.
f. Responsable que s'elabori l'estudi bàsic de seguretat i salut.
Coordinador de seguretat i salut
Són les següents:
a.
Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, tant en prendre les decisions tècniques i
d'organització per tal de planificar els diferents treballs o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o
successivament, com en estimar la durada requerida per a la execució d'aquests diferents treballs o fases. Com es pot
observar, aquesta obligació és anàloga a la que té el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del
projecte, de manera que com vam dir al respecte és aplicable aquí.
b.
Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els treballadors
autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la
LPRL, els quals han de considerar com els principis generals aplicables durant l'execució de l'obra, durant l'execució i, en
particular, en les següents tasques:
1.
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint
en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
2.
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
3.
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris
per l’execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que poguessin afectar la seguretat i salut dels treballadors.
4.
La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es
tracta de matèries o substàncies perilloses.
5.
La recollida dels materials perillosos utilitzats.
6.
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.
7.
L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents
treballs o fases de treball.
8.
La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
9.
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o prop del
lloc de l'obra.
c.
Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions a aquest.
d.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la LPRL.
e.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
f.
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.

Acaba l'article dedicat a les obligacions dels contractistes i subcontractistes amb la declaració de la no exempció de
responsabilitat, fins i tot en aquells supòsits en què els seus incompliments donessin lloc a l'exigència de responsabilitats als
coordinadors, a la direcció facultativa i al propi promotor. Això vol posar de manifest el caràcter ascendent de la cadena de
responsabilitats solidàries, que aniran sempre de baix a dalt, però no al revés.
Treballadors autònoms
Estaran obligats a:
a.
Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, en particular en desenvolupar les
tasques o activitats relacionades en el subapartat dedicat a les obligacions del coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra, al que ens remetem.
b.
Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del RDDMSC durant l'execució de
l'obra.
c.
Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l'article 29, apartats 1 i 2,
de la LPRL. Es tracta, en concret, d'usar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de
transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb què desenvolupin la seva activitat i utilitzar correctament els mitjans i
equips de protecció facilitats per l'empresari, d'acord amb les instruccions rebudes d'aquest.
d.
Ajustar la seva actuació en l'obra d'acord amb els deures de coordinació d'activitats empresarials que estableix l'article
24 de la LPRL, havent de participar en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagués establert.
e.
Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen
les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball (el text i comentari
trobarà el lector en els apartats XI-12 corresponents d'aquest capítol).
f.
Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes que preveu el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig,
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.
g.
Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució
de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.
h.
Complir el que estableix el pla de seguretat i salut. Com es pot apreciar, en la relació d'obligacions que la norma
imposa als treballadors autònoms conflueixen unes pròpies de l'empresari (lletres a, b, d, g, h), altres pròpies del treballador
(lletres c, e), i altres mixtes, en les quals un aspecte és propi del paper de l'empresari i l'altre aspecte és propi de la posició del
treballador (lletra f).

Un eventual incompliment de les obligacions per part del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de
l'obra donarà lloc a responsabilitat contractual enfront del promotor que li hagi designat, responsabilitat que pot ser de tipus
laboral, si és aquesta la naturalesa del vincle que els lliga, encara que el normal, per tractar de professionals liberals en la
generalitat dels casos, serà la responsabilitat civil per danys i perjudicis derivats de l’incompliment. La que no existeix és la
responsabilitat administrativa del coordinador, ja que, en matèria de prevenció de riscos aquesta responsabilitat és exclusiva
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Amb això es posa de manifest l'especial condició del treballador autònom, que, d'una banda, aporta la seva feina d'una forma
personal, habitual i directa a l'execució de l'obra unint esforç i resultat a un fi comú propietat d'un tercer, diferent als restants
participants en l'execució, i, d'altra banda, ho fa amb independència organitzativa (encara que subordinada a les obligacions de
coordinació i cooperació per a la consecució de l'objectiu de seguretat i salut) i mitjans propis, que s'han d'ajustar en tot
moment
a els
requisits
que
els
marqui
la
normativa
específica
d'aplicació.

L'ús, manteniment i conservació de la maquinària es faran seguint les instruccions del fabricant per a les activitats i funcions
per a la que ha estat dissenyada. Els elements de protecció, tant personals com col·lectius han de ser revisats periòdicament
per tal que puguin complir eficaçment la seva funció.
Les operacions d’instal·lació i manteniment, s'han de registrar documentalment en els llibres de registre pertinents de cada
màquina. Si no hi ha aquests llibres, per a aquelles màquines utilitzades amb anterioritat en altres obres, abans de la seva
utilització, hauran de ser revisades en profunditat per personal competent, assignant-los l’esmenta’t llibre de registre
d'incidències. Tota aquesta informació quedarà a disposició del coordinador de seguretat i salut.

Un problema que es plantejava en relació amb els treballadors autònoms era el de la seva responsabilitat administrativa
davant l'eventual incompliment de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, ja que la responsabilitat
que es regulava en els articles 42 i següents de la LPRL era una responsabilitat empresarial únicament i no afectava els
treballadors autònoms com a tals (qüestió diferent és la responsabilitat que pugui incumbeixen en la mesura que ocupen altres
treballadors dins del seu àmbit d'organització i direcció, cosa que el situa en la condició d'empresaris als efectes que preveu
l'RDDMSC
i
altra
normativa
de
prevenció
de
riscos
laborals).

Especial atenció requereix la instal·lació de les grues torre, el muntatge es realitzarà per personal autoritzat, que emetrà el
corresponent certificat de «posada en marxa de la grua» els és aplicable l'Ordre de 28 de juny de 1988 o Instrucció tècnica
complementària MIE-AEM 2 del Reglament d'aparells elevadors, referent a grues torre per a obres.
Les màquines amb ubicació variable, com ara circular, vibrador, soldadura, etc., Seran revisades per personal expert abans del
seu ús en obra, quedant a càrrec del responsable de l'obra, amb l'ajuda del Vigilant de Seguretat, la realització
del manteniment de les màquines segons les instruccions proporcionades pel fabricant. El personal encarregat de l'ús de les
màquines emprades en obra, haurà d'estar degudament autoritzat.

Aquest problema ha estat resolt per la reforma introduïda en la LPRL mitjançant la Llei 50/1998 de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.
Treballadors
Els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin una informació adequada i comprensible de totes
les mesures que hagin d'adaptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra.

Tota la maquinària i equip de treball de l’obra anirà amb la declaració de conformitat i el manual d’instruccions.
Tot el personal que utilitzi la maquinària utilitzarà les proteccions individuals adequades (casc fora de la màquina, calçat de
seguretat, armilla reflectant...).

Una còpia del Pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu coneixement i seguiment, serà
facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centre de treball.

Instal·lacions elèctriques d’obra
Complirà
el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió,
la instal·lació provisional d'obra.

Els treballadors estan obligats a seguir les indicacions especificades en el pla, així com l'ús de les
mesures de protecció que se'ls proporcioni i ha de demanar aquella protecció que considerin necessària i no se'ls ha facilitat.
Correspon a cada treballador vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles altres persones a les que
pugui afectar la seva activitat professional, mitjançant el compliment de les mesures de prevenció i protecció.

especialment el contingut

de la IC-BT-33 pel

que fa a

La distribució es realitzarà sectoritzada, de forma que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum de
l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons
el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.

Per a això, els treballadors han de:
• Usar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres
mitjans amb què desenvolupin la seva activitat.
• Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.
• Informar immediatament al seu superior jeràrquic directe sobre qualsevol situació que, al seu parer, comporti un risc per a la
seguretat i la salut dels treballadors.
• Cooperar amb l'empresari perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball que siguin segures i no comportin riscos
per a la seguretat i la salut dels treballadors.
• L’ incompliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos a què es refereixen els apartats anteriors tindrà la
consideració d'incompliment laboral als efectes previstos en l'article 58.1 de l'Estatut dels Treballadors.

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una javelina,
plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:
Connexió de servei
Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles.
Quadre General
Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i
eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols
de connexió, terminals automàtics, etc.).
Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents.
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ).
Estarà protegida de la intempèrie.
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
Es senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

3.- Assegurança de responsabilitat civil.
Serà preceptiu en l'obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura de responsabilitat civil professional, així mateix el
contractista haurà de disposar de cobertura de responsabilitat civil en l’exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc
inherent a la seva activitat com a constructor, pels danys a terceres persones dels que pugui resultar responsabilitat civil extra
contractual al seu càrrec, pels fets nascuts de culpa o negligència, imputables al mateix o a persones de les quals hagi de
respondre, s’entén que aquesta responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal.
4.- Condicions tècniques
Maquinària
Tota la maquinaria i equip de treball disposarà de la posta en conformitat del fabricant segons RD1644/08 o posta en
conformitat segons RD1215/97 per a aquelles màquines i equips fabricats amb anterioritat al 1995. Així mateix Compliran les
condicions establertes en l'Annex IV, Part C, Punts 6, 7 i 8 del Reial Decret 1627/1997.

Conductors
Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament.
Els conductors aniran soterrats i preferiblement allunyats de
les zones de pas de vehicles i / o persones.
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió, retorciments i
embetats.

La maquinària de tots els accessoris de prevenció establerts, serà utilitzada per personal especialitzat, s'han de mantenir en
bon ús, per a això s'han de sotmetre a revisions periòdiques i en cas d'avaries o mal funcionament es paralitzaran fins a la seva
reparació.
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Quadres secundaris
Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de
doble aïllament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta
és el següent:
·1
Magnetotèrmic general de 4P
:
30 A.
·1
Diferencial de 30 A
:
30 mA.
·1
Magnetotèrmic 3P
:
20 mA.
·4
Magnetotèrmics 2P
:
16 A.
·1
Connexió de corrent 3P + T
:
25 A.
·1
Connexió de corrent 2P + T
:
16 A.
·2
Connexió de corrent 2P
:
16 A.
·1
Transformador de seguretat
:
(220 v./ 24 v.).
·1
Connexió de corrent 2P
:
16 A.

• Inspecció mensual. Visual,es comprova l'estat general.
• Inspecció trimestral. Es comprova l'estat dels components i la pressió del manòmetre.
• Inspecció anual. Verificació de la càrrega (pes i pressió), per personal qualificat.
• Inspecció quinquennal. Es retimbrats l'extintor. Aquesta operació es realitza un màxim de tres vegades.
Segons
el
RD485/97: "L'emplaçament dels equips de
protecció contra incendis es senyalitzarà
el color vermell o mitjançant un senyal en forma de panell".

mitjançant

Emmagatzematge i senyalització de productes
L'ús de productes químics no és elevat ni en varietat ni en quantitat, però es preveu habilitar una zona per a un correcte i segur
emmagatzematge.
El
productes
s’emmagatzemaran
en
llocs
d’emmagatzematge. Els productes
s'emmagatzemaran en llocs nets i ventilats amb els
envasos
degudament
tancats,
allunyats de focus d'ignició i perfectament senyalitzats i etiquetats. El
caràcter
específic de
toxicitat de
cada producte perillós, estarà indicat pel senyal de perill característica.
Manipulació de càrregues
Per a la realització dels diferents treballs a executar se seguirà estrictament el RD487/97 de 14 d’abril, SOBRE DISPOCIONS MÍNIMES
DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CARREGUES QUE COMPORTEN RISCOS, EN PARTICULAR
DORSOLOBARS PER ALS TREBALLADORS.

Connexions de corrent
Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble aïllament.
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
Es faran servir els següents colors:
· Connexió de 24 v
:
Violeta.
· Connexió de 220 v
:
Blau.
· Connexió de 380 v
:
Vermell
No s’empraran connexions tipus “lladre“.
Maquinària elèctrica
Disposarà de connexió a terra.
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos.
L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

Farmaciola
El contingut de les farmacioles s'ha d'ajustar al que indica l'article 2 de l'Ordre TAS/2947/2007, de 8 d’octubre, per la qual
s’estableix el subministrament a les empreses de farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball, com
a part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social, i que fa referència al mínim establert en l’annex VI.A.3 del Reial
Decret 486/1997, de 14 d'abril:
"3. Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, tot lloc de treball ha de disposar, com a mínim, una farmaciola
portàtil
que
contingui
desinfectants
i
antisèptics
autoritzats,
gases
estèrils, cotó hidròfil, bena, esparadrap, apòsits adhesius, tisores,pinces i guants sol ús . "

Enllumenat provisional (en cas de ser necessari)
El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a virolla.

Conforme al punt 14 (Primers auxilis) a l'Annex IV del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions
mínimes
de
seguretat
i
de
salut
en
les
obres
de
construcció:
• Es disposarà en obra de farmaciola de primers auxilis. S'ubicarà a les instal·lacions provisionals
de l'obra i en tots els llocs de la mateixa en què les condicions de treball ho requereixin. Estarà degudament senyalitzat i serà
de fàcil accés.
• Els primers auxilis s'han de prestar en tot moment per personal amb la suficient formació per a això.

Enllumenat portàtil (en cas de ser necessari)
La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció
intrínseca en previsió de contactes indirectes.
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació.

A més, per tal de donar compliment a l'article 236 del Conveni General del sector de la construcció 2007 - 2011: en l'obra hi
haurà personal amb coneixements en primers auxilis, de manera que puguin prestar assistència en tot moment.

Els grups electrògens de l'obra disposaran de: presa de terra clavada,
el
cable d'unió de
l'equip amb la pica serà homòleg, botó d'aturada d'emergència amb
enclavament, diferencials i
magnetotèrmics en bon estat, manual de manteniment, marcatge CE, instruccions del fabricant, mesuraments
elèctrics actualitzades, senyalitzat i delimitat, es col·locarà dins d'una cubeta quan estigui acompanyat d’un dipòsit
de combustible (si és de doble paret el dipòsit no és necessari l'ús de cubeta) i sempre disposarà d’un equip de lluita contra
incendis (extintor). Es revisarà periòdicament l'estat dels diferencials, parada d'emergència, pica clavada i possible fuites de
líquids.

Mitjans de protecció
Abans de començar les obres, es farà lliurament de la roba de treball i els equips de protecció individual pertinents.
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període vida útil, rebutjant al seu
terme.
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà
aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Instal·lacions contra incendis
Segons el RD 1942/93 els extintors han d’estar fàcilment visibles, senyalitzats i accessibles. Estaran situats pròxims als punts on
s'estimi major probabilitat d'iniciar l’incendi, generalment en llocs propers a grups electrògens, quadre elèctric, treballs de
soldadura, magatzem, productes inflamables, maquinaria pesada (grua mòbil autopropulsada, giratòria, retroexcavadora...),
mantenint al seu voltant una àrea d’obstacles i preferentment sobre suports fixats a paraments verticals, de manera que la
part superior de l'extintor quedi, com a màxim, a 1,70 m sobre el terra.
Segons el RD1942/93, els extintors d'incendi han de portar en lloc visible una placa de timbre, en què constin les
inscripcions reglamentàries d'informació a l'usuari, contenint el número de registre,
la pressió i les dates
de les proves periòdiques obligatòries, i de una etiqueta que descrigui les seves característiques:
La seva verificació i manteniment inclou:

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual va ser concebut (per exemple per
un accident), serà rebutjat i reposat al moment.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades
immediatament.
L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.
Tots els mitjans de protecció personal s'ajustaran a les normes d'homologació de la CE i s'han d'ajustar a les disposicions
mínimes recollides en el RD 773/1997 de 30 de maig.
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BARRA DE SEGURETAT RÍGIDA PORTÀTIL: NEW JERSEY
Activitats en què s’utilitza
Delimitació i senyalització de determinades zones d’obra, en especial en els vials afectats on hi hagi una intensitat de circulació
elevada i l’obra sigui de llarga permanència.
Com s’utilitza
Cal col·locar-les perfectament alineades a una distància prudencial de la zona de pas del trànsit.
En zones de trànsit, cal senyalitzar degudament les operacions de col·locació i retirada.
Quan hagin de tenir funcions en hores nocturnes cal assegurar-se que continguin materials reflectants.
Cal verificar la seva col·locació correcta després d’una situació que les hagi pogut tombar: accident, pas de maquinària pesant,
etc.

Proteccions col·lectives i mesures preventives de senyalització
Com a norma general es disposaran proteccions col·lectives eficaces per evitar accidents de personal, tant propi com
subcontractat i fins i tot aliè a l'obra.
A més, i abans de començar les obres, l'àrea de treball s'ha de mantenir lliure d'obstacles, i fins i tot, quan sigui el cas, regada
lleugerament per evitar la producció de pols. A la nit, quan s'exercitin treballs nocturns, en cas de ser necessari, s’ha d’instal·lar
una il·luminació suficient (de l'ordre de 120 lux en les zones de treball i de 10 lux en la resta). Quan no s'exerceixin treballs
durant la nit, s'ha de mantenir almenys una il·luminació mínima en el conjunt, a fi de detectar possibles perills i observar
correctament els senyals d'avís i de protecció. Si no és així, s'han de senyalitzar tots els obstacles indicant clarament les seves
característiques, com la tensió d'una línia elèctrica, la importància del trànsit d'una carretera, etc. Especialment el personal que
fa servir la maquinària d'obra ha de tenir molt advertit el perill que representen les línies elèctriques i que en cap cas podrà
acostar-se amb cap element de les màquines a menys de 3 m (si la línia és superior als 50.000 V., la distància mínima serà de 5
m).

CAPUTXÓ PROTECTOR
Activitats en què s’utilitza
En totes aquelles obres que continguin activitats de ferrallat.
Com s’utilitza
Es col·loquen en els extrems d’aquelles varetes (esperes) d’acer que per la seva col·locació són susceptibles de danyar els
treballadors.
Cal col·locar aquestes proteccions tan bon punt s’accedeix a les zones on hi ha aquestes varetes (esperes).
Cal verificar periòdicament la seva col·locació correcta.

Tots els encreuaments subterranis i molt especialment els d'energia elèctrica i els de gas, han de quedar perfectament
senyalitzats sense oblidar la seva cota de profunditat.
A nivell de detall, específiques per a aquesta obra s'aplicaran les següents:
ABALISAMENT LLUMINÓS
Activitats en què s’utilitza
En senyalització nocturna en trams d’obra provisionals.
Com s’utilitza
L’elecció del tipus d’abalisament lluminós, la seva quantitat i el lloc on s’ha d’ubicar s’ha de realitzar basant- se en:
· Riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar.
· Extensió i visibilitat de la zona.
· Treballadors afectats.
Cal revisar diàriament les bateries d’aquests elements.
S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencats ni malmesos i
que estiguin nets.
Cal comprovar que la col·locació sigui l’adequada: verticals i situats de manera que no afectin el pas dels vehicles.
S’ha de verificar que estiguin ben col·locats després de condicions climàtiques de vent, pluja important o similar, o bé després
de qualsevol altra situació que els hagi pogut tombar: accidents, pas de maquinària pesant, etc.
La llum ha de produir un contrast respecte al seu entorn.
La llum ha de ser intensa però no ha d’enlluernar.

CINTA DE SENYALITZACIÓ
Activitats en què s’utilitza
Per delimitar i senyalitzar determinades zones de l’obra.
Com s’utilitza
Cal comprovar que estigui en bon estat de manteniment: que no estigui trencada, malmesa o similar.
Cal comprovar que la col·locació sigui l’adequada: vertical, tibada i situada a una distància aproximada de 2 m quan senyalitzin
excavacions, rases o similars.
És recomanable que sigui de color groc i negre.
Cal verificar la seva col·locació correcta després de condicions climàtiques de vent, pluja important o similar.
S’ha de comprovar la seva resistència i estabilitat un cop col·locada i en seguiments periòdics.
CON
Activitats en què s’utilitza
Delimitació i senyalització de determinades zones de l’obra, en especial vials afectats per les obres..
Com s’utilitza
S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencats ni malmesos i que estiguin nets.
Cal comprovar que la col·locació sigui l’adequada: verticals i situats de manera que no afectin el pas dels vehicles.
La distància entre cons ha de venir donada per l’activitat en què s’utilitzen, però han d’estar prou junts per evitar ambigüitats.
Cal assegurar-se que tenen uns colors vistosos per tal que s’apreciïn de lluny.
Quan hagin de tenir funcions en hores nocturnes cal assegurar-se que continguin materials reflectants.
S’ha de verificar que estiguin ben col·locats després de condicions climàtiques de vent, pluja important o similar, o bé després
de qualsevol altra situació que els hagi pogut tombar: accidents, pas de maquinària pesant, etc.
Per tal de garantir la seguretat dels usuaris i els treballadors, la col·locació i la retirada dels cons s’han de fer seguint les
recomanacions següents:
·Col·locació: s’ha de fer en l’ordre amb el qual s’hagi de trobar l’usuari; d’aquesta manera, el treballador queda protegit per la
senyalització precedent.
· Retirada: ordre invers al de col·locació.
· Sempre que sigui possible, s’han de col·locar i retirar des del voral o des de la zona vedada al trànsit.

BARANA
Activitats en què s’utilitza
En zones de treball amb risc de caiguda amb una alçària igual o superior a 2 m, i en alçàries inferiors sempre que la caiguda
pugui esdevenir perillosa.
Com s’utilitza
Les baranes han de ser resistents, d’una alçària mínima de 90 cm, que han de disposar d’un entornpeu de protecció, un
passamans i una protecció intermitja que impedeixin el pas o relliscades dels treballadors.
Cal col·locar-les a l’inici de l’activitat que provoca el risc de caiguda.
Cal comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no presentin esquerdes, deterioraments similar.
Cal comprovar que la col·locació sigui l’adequada: que protegeixin tota la zona de caiguda, que es trobin fixades correctament i
que estiguin en posició vertical.
Durant la seva col·locació cal utilitzar arnès de seguretat fixat a una línia de vida.
S’han de situar els muntants separats entre si una distància adequada i sempre per la part exterior de les travesses.
Quan calgui desmuntar provisionalment una barana per fer operacions de descàrrega o qualsevol altra operació, s’ha de tornar
a muntar immediatament. Cal recordar, però, que abans de retirar una protecció col·lectiva cal demanar autorització a
l’encarregat i substituir l’acció preventiva de la protecció amb la utilització d’arnès o similar segons el cas.
El personal encarregat de muntar i desmuntar el sistema de baranes ha de ser qualificat.
Cal comprovar la resistència i l’estabilitat de les baranes un cop col·locades i en seguiments periòdics.

MALLA DE SENYALITZACIÓ
Activitats en què s’utilitza
Per delimitar i senyalitzar determinades zones de l’obra.
Com s’utilitza
Cal comprovar que estigui en bon estat de manteniment: que no estigui trencada, malmesa o similar.
Cal comprovar que la col·locació sigui l’adequada: vertical, tibada i situada a una distància aproximada de 2 m quan senyalitzin
excavacions, rases o similars.
Cal assegurar-se que té un color vistós per tal que s’apreciï de lluny.
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Fulletó informatiu.
Normativa aplicable
UNE-EN 397/A1: Cascos de protecció per a la indústria.
Activitats en què s’utilitza
Obres de construcció i, especialment, activitats en bastides, sota bastides o a prop de bastides i llocs de
treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació, col·locació de bastides i
demolició.
Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres hidràuliques d’acer,
instal·lacions d’alts forns, acereries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de gran diàmetre, instal·lacions de calderes i
centrals elèctriques.
Obres en fosses, rases, pous i galeries.
Moviments de terra i obres en roca.
Treballs en interior de túnels o galeries subterrànies, de pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament de runa. Treballs
amb explosius.
Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
La utilització o manipulació de pistoles grapadores.
Criteris d’ús i manteniment
Correctament ajustat a la mida del cap.
Ha de ser d’ús exclusivament individual.
Ha de ser substituït quan presenti algun tipus de deteriorament.
Cal fer una neteja i un manteniment adequats.
S’ha de fer un emmagatzematge correcte de l’equip.
Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.
Cal inspeccionar periòdicament les condicions d’utilització del casc.
Tipologia
Per les activitats en què s’utilitza:
Casc de protecció per a mines.
Casc de protecció per a la indústria i obres públiques.
Casc de protecció per a bombers.
Casc contra cops per a la indústria.
Casc per a treballs en alçada.
Per les seves característiques:
Absorció d’impactes.
Resistència a la perforació.
Camp de visió.
Resistència a la flama.
Propietats elèctriques.
Resistència a la calor radiant.

Cal verificar-ne la col·locació correcta després de condicions climàtiques de vent, pluja important o similar.
S’ha de comprovar la seva resistència i estabilitat un cop col·locada i en seguiments periòdics.
PROTECCIÓ DE FORATS
Activitats en què s’utilitza
En forats del sòl, de forjats i de qualsevol tipus de superfície, que puguin provocar una caiguda a diferent nivell o al mateix
nivell. Generalment, es tracta de fustes que cobreixen el forat i que estan perfectament fixades al terra.
Com s’utilitza
Cal col·locar aquestes proteccions en el mateix moment en què es genera el forat.
S’han de clavar degudament les proteccions al terra i, quan són diferents peces, encaixar-les de manera que se n’asseguri la
seva immobilitat.
Sempre que sigui possible, cal col·locar baranes o elements de senyalització en el perímetre dels forats.
S’ha de verificar l’estat correcte de manteniment de les proteccions: absència d’esquerdes, cops, etc.
En determinats forjats es pot utilitzar malla electrosoldada.
Cal verificar periòdicament que es manté la seva col·locació correcta.
SENYAL
Activitats en què s’utilitza
Es col·loquen per tal de proporcionar una indicació, una advertència, una obligació o una informació en l’àmbit de les obres.
Com s’utilitza
L’elecció del tipus de senyal, la quantitat i el lloc on s’ha d’ubicar s’ha de realitzar basant-se:
· Riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar.
· Extensió i visibilitat de la zona.
· Treballadors afectats.
· Hora del dia en què sigui necessària la senyalització.
· Cal col·locar els senyals en zones visibles.
· S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencats ni al mesos i que estiguin nets.
· Cal ancorar-los de manera sòlida en el terreny quan es tracta de senyals verticals.
En el cas de senyals verticals, cal verificar la seva col·locació correcta després de condicions climàtiques de vent, pluja
important o similar, o bé després de qualsevol altra situació que els hagi pogut tombar: accidents, pas de maquinària pesant,
etc.
La senyalització provisional en carreteres està regulada per la norma de carreteres 8.3-IC, Senyalització d’obres, que classifica
els elements i els dispositius de senyalització en:
· Senyals de perill TP.
· Senyals de reglamentació i prioritat TR.
· Senyals d’indicació TS.
· Senyals i dispositius manuals TM.
· Elements d’abalisament reflectants TB.
· Dispositius de defensa TD.
Proteccions individuals
Tots els elements de protecció personal hauran de complir amb el que estableix el RD773/97 del 30 de maig. Per a
tot el personal que accedeixi a l'obra hauran
de treballar
amb pantalons
llargs i samarreta, camisa o pol, com
a mínim de màniga curta. Les indicacions a tenir en compte per a cadascuna de les proteccions individuals són les següents:

PROTECCIÓ DE L’OÏDA: AURICULARS
Definició
Equip de treball destinat a la protecció de l’oïda de l’usuari davant de sorolls presents a l’entorn de treball.
Identificació del producte
Als auriculars han de figurar de manera duradora les dades següents:
a) Nom, marca comercial o qualsevol altra identificació del fabricant.
b) Denominació del model.
c) En cas que el fabricant previngui que l’auricular s’ha de col·locar segons una orientació donada, una
indicació de la part de davant i/o de la part superior dels casquets, i/o una indicació del casquet dret i de
l’esquerre.
d) El número de la norma europea EN 352-1.
Requisits establerts pel RD 1407/1992
Certificat CE expedit per un organisme de control.
Declaració de conformitat.
Fulletó informatiu.
Normativa aplicable
UNE-EN 352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: Auriculars.
UNE-EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, l’ús, les precaucions d’utilització i el manteniment.

PROTECCIÓ DEL CAP: CASC
Definició
Equip de treball destinat a la protecció del cap de l’usuari contra impactes, penetracions, contactes elèctrics i cremades.
Identificació del producte
a) El número de la norma europea EN 397/A1.
b) El nom o marca identificativa del fabricant.
c) L’any i el trimestre de fabricació.
d) El model del casc (denominació del fabricant). S’ha de marcar tant en el casc com a l’arnès.
e) La talla o gamma de talles (en cm). S’ha de marcar tant en el casc com a l’arnès.
f) Abreviatures referents al material del casquet conforme a la norma ISO 472 (per exemple, ABS, PC, HDPE, etc.).
Requisits establerts pel RD 1407/1992
Certificat CE expedit per un organisme de control.
Declaració de conformitat.
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Activitats en què s’utilitza
Treballs en què s’utilitzin dispositius d’aire comprimit.
Treballs de percussió.
Treballs en determinats equips elèctrics.
Criteris d’ús i manteniment
El pavelló auditiu extern ha de quedar dins dels elements encoixinats.
L’arnès de subjecció ha d’exercir una pressió suficient per a un ajustament perfecte al cap.
Cal tenir present que si l’arnès es col·loca sobre la nuca disminueix l’atenuació de l’auricular.
No han de presentar cap tipus de perforació.
El coixí de tancament i el farciment de goma escuma han de garantir un tancament hermètic.
Tipologia
Segons la seva atenuació acústica:
Protectors selectius en freqüència.
Protectors segons el nivell de soroll.
Protectors per a la reducció activa del soroll. Protectors electrònics.
PROTECCIÓ DE L’OÏDA: TAPS
Definició
Equip de treball destinat a la protecció de l’oïda de l’usuari davant de sorolls presents a l’entorn de treball.
Identificació del producte
L’embalatge o estoig distribuïdor dels taps auditius ha d’anar marcat amb les dades següents:
a) Nom, marca comercial o identificació del fabricant
b) El número de la norma europea EN 352-2.
c) Denominació del model.
d) El fet que els taps auditius siguin rebutjables o reutilitzables.
e) Instruccions relatives a la col·locació i l’ús correctes.
f) La talla nominal dels taps auditius excepte per als taps modelats personalitzats i per als taps semiaurals.
Requisits establerts pel RD 1407/1992
Certificat CE expedit per un organisme de control.
Declaració de conformitat.
Fullet informatiu.
Normativa aplicable
UNE-EN 352-2: Protectors auditius. Requisits generals. Part 3: Auriculars acoplats a cascos de protecció.
UNE-EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, l’ús, les precaucions d’utilització i el manteniment.
Activitats en què s’utilitza
Treballs en què s’utilitzin dispositius d’aire comprimit.
Treballs de percussió.
Treballs en determinats equips elèctrics.
Criteris d’ús i manteniment
S’ha de fer pressió sobre el tap amb els dits per disminuir el seu gruix i col·locar-lo adequadament dins del canal auditiu.
Aquest pas és més fàcil si s’estira l’orella enrere i amunt mentre s’insereix el tap.
Després d’haver-lo inserit, cal mantenir-lo al seu lloc amb el dit durant alguns segons per assegurar
l’ajustament mentre s’expandeix.
S’han de formar i inserir amb les mans netes, per evitar irritacions i infeccions.
S’han d’inserir en començar la jornada i retirar-los en finalitzar-la.
Han de guardar-se (en cas de ser reutilitzables) en una capsa adequada.
No són adequats per a àrees de treball amb soroll intermitent on la utilització no abasti tota la jornada de treball.
Són taps d’un sol ús.
Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.
Cal inspeccionar periòdicament les condicions d’utilització del tap.
Tipologia
Classificació segons el tipus d’utilització:
Modelables.
Reutilitzables.
Semiaurals.
D’un sol ús.
Taps units per un element de connexió.
Classificació segons la seva atenuació acústica:

Protectors selectius en freqüència.
Protectors segons el nivell de soroll.
PROTECCIÓ DELS ULLS I DE LA CARA: PANTALLA FACIAL
Definició
Equip de treball destinat a la protecció de la cara de l’usuari contra projeccions de partícules, impactes o cops, esquitxos de
líquids, cremades, calor, enlluernaments i radiacions de: soldadura, làser, solar, ultraviolada i infraroja.
Identificació del producte
A la muntura:
a) Identificació del fabricant.
b) Número de la norma europea.
c) Camp d’ús.
d) Símbol de resistència incrementada / resistència a impactes de partícules a gran velocitat / temperatures extremes.
e) Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura.
A l’ocular:
a) Classe de protecció (només filtres).
b) Identificació del fabricant.
c) Classe òptica (excepte per a protectors de filtres).
d) Símbol de resistència mecànica.
e) Símbol de resistència a l’arc elèctric de curtcircuit.
f) Símbol de no-adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents.
g) Símbol de resistència al deteriorament superficial per partícules fines.
h) Símbol de resistència a l’entelament.
i) Símbol de reflexió augmentada.
j) Símbol per a ocular original o reemplaçat.
Requisits establerts pel RD 1407/1992
Certificat CE expedit per un organisme de control.
Declaració de conformitat.
Fullet informatiu.
Normativa aplicable
UNE-EN 166: Protecció individual dels ulls. Requisits.
Activitats en què s’utilitza
Treballs de soldadura, esmerilats o poliment i tall.
Treballs de perforació i burinada.
Manipulació o utilització de dispositius per sorrejat.
Activitats en un entorn de calor radiant.
Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
Criteris d’ús i manteniment
Perfectament ajustat al cap i amb la pantalla totalment abaixada.
S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.
Tipologia
Pantalla per soldar.
Pantalla de malla.
Pantalles de plàstic.
De teixits anticalòrics.
PROTECCIÓ DELS ULLS: ULLERES DE MUNTURA
Definició
Equip de treball destinat a la protecció dels ulls de l’usuari contra projeccions de partícules, generació de pols, per radiació:
ultraviolada, infraroja, solar i làser.
Identificació del producte
A la muntura:
a) Identificació del fabricant.
b) Número de la norma europea.
c) Camp d’ús.
d) Resistència mecànica.
e) Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura.
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Requisits establerts pel RD 1407/1992
Certificat CE expedit per un organisme de control.
Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.
Declaració de conformitat.
Fullet informatiu.
Normativa aplicable
UNE-EN 140: Equips de protecció respiratòria. Mitges màscares i quarts de màscara. Requisits, assaigs i marcatge.
UNE-EN 148-1: EPR: Rosques per a adaptadors facials. 1: Connector de rosca estàndard.
UNE-EN 148-2: EPR: Rosques per a adaptadors facials. 2: Connector de rosca central.
Activitats en què s’utilitza
Pintura amb pistola sense ventilació suficient.
Treballs en ambients polsosos.
Criteris d’ús i manteniment
Ha d’anar ajustada hermèticament.
Els EPI de vies respiratòries estan dissenyats per utilitzar-los de manera ininterrompuda en curts períodes de temps.
No s’han d’emprar en general durant més de quatre hores seguides o durant el temps que assenyali el fabricant, a
conseqüència de les circumstàncies d’ús.
Cal disposar de la formació i la informació necessàries per poder determinar el tipus i la classe de mascareta que cal utilitzar.
S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.
Cal substituir-la oportunament, segons les instruccions del fabricant i les circumstàncies d’ús.
Tipologia
Mitja màscara EN 140:1998.
Quart de màscara EN 140:1998.
Classificació contra gasos segons l’agent químic:
Tipus A (color marró).
Tipus B (color gris).
Tipus E (color groc).
Tipus C (color verd).
Tipus AX (color marró).
Classificació contra gasos segons la capacitat d’absorció:
Classe 1 baixa.
Classe 2 alta.
Classificació contra partícules segons la capacitat d’absorció:
P1 baixa.
P2 mitjana.
P3 alta.

A l’ocular:
a) Classe de protecció (només filtres).
b) Identificació del fabricant.
c) Classe òptica (excepte per a protectors de filtres).
d) Símbol de resistència mecànica.
e) Símbol de resistència a l’arc elèctric de curtcircuit.
f) Símbol de no-adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents.
g) Símbol de resistència al deteriorament superficial per partícules fines.
h) Símbol de resistència a l’entelament.
i) Símbol de reflexió augmentada.
j) Símbol per a ocular original o reemplaçat.
Requisits establerts pel RD 1407/1992
Certificat CE expedit per un organisme de control.
Declaració de conformitat.
Fullet informatiu.
Normativa aplicable
UNE-EN 166: Protecció individual dels ulls. Requisits.
Activitats en què s’utilitza
Treballs de soldadura, esmerilats o poliment i tall.
Treballs de perforació i burinada.
Manipulació o utilització de dispositius per sorrejat.
Activitats en un entorn de calor radiant.
Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
Cal realitzar controls periòdics i vigilar la data de caducitat de l’EPI.
S’ha de fer un emmagatzematge correcte de l’equip.
Criteris d’ús i manteniment
Perfectament ajustades de manera que s’evitin oscil·lacions i caigudes.
S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.
Tipologia
Ulleres de muntura universal.
Ulleres de muntura integral.
Ulleres de cassoleta.
PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATÒRIES: MASCARETA
Definició
Equip constituït per un adaptador facial que recobreix el nas, la boca i la barbeta. Està destinat a assegurar una hermeticitat
adequada amb la cara de l’usuari davant de l’atmosfera ambiental, tant amb la pell seca o humida com quan l’usuari mou el
cap.
Identificació del producte
Adaptador facial:
El fabricant ha d’identificar-se mitjançant el nom, la marca comercial o altres mitjans d’identificació.
Totes les unitats del mateix model han de tenir alguna marca d’identificació del tipus.
Talla (si hi ha més d’una talla disponible).
El número i l’any de la norma europea.
Els components que puguin veure afectada la seva eficàcia per l’envelliment, s’han de marcar de manera que s’hi pugui
identificar la data (o almenys l’any) de fabricació. Per a aquells components que no es puguin marcar, com, per exemple, les
bandes de l’arnès del cap, la informació s’ha d’incloure en la informació proporcionada pel fabricant.
Les parts dissenyades per ser substituïdes per l’usuari o els elements amb una influència important en la seguretat han de ser
clarament identificables. Per a aquells components que no es puguin marcar, com, per exemple, les bandes de l’arnès del cap,
la informació s’ha d’incloure en la informació proporcionada pel fabricant.
El marcatge ha de ser clarament visible i indeleble.
Embalatge:
El fabricant ha d’identificar-se mitjançant el nom, la marca comercial o altres mitjans d’identificació.
Marcatge d’identificació del tipus.
Talla (si hi ha diverses talles disponibles).
Número de la norma europea.
Data de caducitat i d’emmagatzematge.

PROTECCIÓ DE MANS I BRAÇOS: GUANTS CONTRA AGRESSIONS D’ORIGEN ELÈCTRIC
Definició
Equip de treball destinat a la protecció de les mans contra electrocucions.
Identificació del producte
Tota la informació ha de ser precisa i comprensible, i s’ha de donar, com a mínim, en la llengua o llengües oficials del país de
destinació.
1. Cada guant de protecció s’ha de marcar amb la informació següent:
a) Nom, marca registrada o un altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.
b) Designació del guant (nom comercial o codi que permeti a l’usuari identificar el producte amb la gamma del fabricant o del
seu representant autoritzat).
c) Talla.
d) Si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.
2. Les marques s’han de col·locar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant tota la vida útil del guant. No es
poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre amb les que s’han indicat més amunt.
3. Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestació, n’impedeix la conservació o és incompatible amb l’ús previst, el
marcatge s’ha de fer sobre l’envàs que contingui el guant.
4. L’envàs que contingui el guant s’ha de marcar clarament amb les dades següents:
a) Nom i adreça completa del fabricant o del seu representant autoritzat.
b) Designació del guant (nom comercial o codi, que permeti a l’usuari identificar el producte amb la gamma del fabricant o del
seu representant autoritzat); talla i, si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.
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2. Les marques s’han de col·locar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant tota la vida útil del guant. No es
poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre amb les que s’han indicat més amunt.
3. Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestació, n’impedeix la conservació o és incompatible amb l’ús previst, el
marcatge s’ha de fer sobre l’envàs que contingui el guant.
4. L’envàs que contingui el guant s’ha de marcar clarament amb les dades següents:
a) Nom i adreça completa del fabricant o del seu representant autoritzat.
b) Designació del guant (nom comercial o codi, que permeti a l’usuari identificar el producte
amb la gamma del fabricant o del seu representant autoritzat); talla i, si és necessari,
marcatge relatiu a la data de caducitat.
c) Referència sobre on es pot obtenir informació i instruccions d’ús.
d) Quan els guants siguin de disseny senzill, amb l’objectiu de protegir l’usuari només contra
els riscos que s’indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «només per a riscos mínims»
ha d’estar marcada, almenys, en la llengua o llengües oficials del país de destinació.
e) Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 en
almenys un dels assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames apropiats
per a aquests assaigs. Cada pictograma ha d’anar acompanyat dels nivells de prestació,
que s’han de col·locar sempre en l’ordre definit en la norma específica aplicable.
Requisits establerts pel RD 1407/1992
Certificat CE expedit per un organisme de control.
Declaració de conformitat.
Fullet informatiu.
Normativa aplicable
UNE-EN 388: Guants de protecció contra riscos mecànics.
UNE-EN 420: Guants de protecció. Requisits generals i mètodes d’assaig.
Activitats en què s’utilitza
Manipulació de vidre pla.
Treballs de sorrejament.
Treballs de soldadura.
Manipulació d’objectes amb arestes tallants, excepte que s’utilitzin màquines amb risc que el guant quedi atrapat.
Criteris d’ús i manteniment
Cal determinar la talla necessària per a cada operari.
S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.
Tipologia
Es classifiquen segons:
La seva resistència a l’abrasió.
La seva resistència al tall.
La seva resistència a l’esquinçament.
La seva resistència a la perforació.

c) Referència sobre on es pot obtenir informació i instruccions d’ús.
d) Quan els guants siguin de disseny senzill, amb l’objectiu de protegir l’usuari només contra els riscos que s’indiquin en el RD
1407/1992, llavors la frase «només per a riscos mínims» ha d’estar marcada, almenys, en la llengua o llengües oficials del país
de destinació.
e) Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 en almenys un dels assaigs de
prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames apropiats per a aquests assaigs. Cada pictograma ha d’anar acompanyat
dels nivells de prestació, que s’han de col·locar sempre en l’ordre definit en la norma específica aplicable.
Específic per a guants de protecció contra agressions d’origen elèctric
Cada guant al qual s’exigeixi el compliment de les prescripcions de la norma UNE-EN 60903 ha de portar les marques que
s’indiquen a la figura (símbol del doble triangle; nom, marca registrada o identificació del fabricant; categoria, si s’escau; talla;
classe; mes i any de fabricació).A més a més, cada guant ha de portar les marques següents:
Una banda rectangular que permeti la inscripció de les dates de posada en servei, de verificacions i de
controls periòdics. Les mesures i la posició d’aquesta banda s’indiquen a la norma UNE-EN 60903, annex G.
Una banda sobre la qual es puguin perforar forats. Aquesta banda es fixa a la vora de la bocamàniga i les dates de posada en
servei, verificacions i controls periòdics es donen per mitjà de perforacions, que s’han de situar a 20 mm com a màxim de la
perifèria de la bocamàniga. Aquesta banda perforada no s’admet en guants de les classes 3 i 4.
Una altra marca qualsevol apropiada que permeti conèixer les dates de posada en servei, verificacions i controls periòdics.
Les marques han de ser indelebles, fàcils de llegir i no han de disminuir la qualitat del guant. S’han de verificar com indica la
norma.
Requisits establerts pel RD 1407/1992
Certificat CE expedit per un organisme de control.
Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.
Declaració de conformitat.
Fullet informatiu.
Normativa aplicable
UNE-EN 60903: Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics.
Activitats en què s’utilitza
Treballs de soldadura.
Treballs amb risc elèctric.
Criteris d’ús i manteniment
Cal determinar la talla necessària per a cada operari.
Cal inspeccionar periòdicament les condicions d’utilització dels guants.
S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.
Tipologia
Per la seva classe:
Classe
Tensió de prova (kV valor eficaç)
Tensió mínima suportada (kV)
00
2,5
5
0
5
10
1
10
20
2
20
30
3
30
40
4
40
50

PROTECCIÓ DE MANS I BRAÇOS: GUANTS CONTRA AGRESSIONS QUÍMIQUES
Definició
Equip de treball destinat a la protecció de les mans contra l’acció de substàncies químiques, corrosives o abrasives.
Identificació del producte
Tota la informació ha de ser precisa i comprensible, i s’ha de donar, com a mínim, en la llengua o llengües oficials del país de
destinació.
1. Cada guant de protecció s’ha de marcar amb la informació següent:
a) Nom, marca registrada o un altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat.
b) Designació del guant (nom comercial o codi que permeti a l’usuari identificar el producte amb la gamma del fabricant o del
seu representant autoritzat).
c) Talla.
d) Si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.
2. Les marques s’han de col·locar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant tota la vida útil del guant. No es
poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre amb les que s’han indicat més amunt.
3. Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestació, n’impedeix la conservació o és incompatible amb l’ús previst, el
marcatge s’ha de fer sobre l’envàs que contingui el guant.
4. L’envàs que contingui el guant s’ha de marcar clarament amb les dades següents:
a) Nom i adreça completa del fabricant o del seu representant autoritzat.

PROTECCIÓ DE MANS I BRAÇOS: GUANTS CONTRA AGRESSIONS MECÀNIQUES
Definició
Equip de treball destinat a la protecció de les mans contra perforacions, talls, etc.
Identificació del producte
Tota la informació ha de ser precisa i comprensible, i s’ha de donar, com a mínim, en la llengua o llengües oficials del país de
destinació.
1. Cada guant de protecció s’ha de marcar amb la informació següent:
a) Nom, marca registrada o un altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.
b) Designació del guant (nom comercial o codi que permeti a l’usuari identificar el producte amb la gamma del fabricant o del
seu representant autoritzat).
c) Talla.
d) Si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.
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b) Designació del guant (nom comercial o codi, que permeti a l’usuari identificar el producte amb la gamma del fabricant o del
seu representant autoritzat); talla i, si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.
c) Referència sobre on es pot obtenir informació i instruccions d’ús.
d) Quan els guants siguin de disseny senzill, amb l’objectiu de protegir l’usuari només contra
els riscos que s’indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «només per a riscos mínims»
ha d’estar marcada, almenys, en la llengua o llengües oficials del país de destinació.
e) Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 en
almenys un dels assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames apropiats
per a aquests assaigs. Cada pictograma ha d’anar acompanyat dels nivells de prestació,
que s’han de col·locar sempre en l’ordre definit en la norma específica aplicable.
Requisits establerts pel RD 1407/1992
Certificat CE expedit per un organisme de control.
Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.
Declaració de conformitat.
Fullet informatiu.
Normativa aplicable
UNE-EN 374-1: Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Terminologia i requisits de
prestacions.
UNE-EN 374-2: Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Determinació de la resistència a la
penetració.
UNE-EN 374-3/AC 2006: Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes.
Determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes químics.
UNE-EN 420: Guants de protecció. Requisits generals i mètodes d’assaig.
UNE-EN 388: Guants de protecció contra riscos mecànics.
Activitats en què s’utilitza
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
Treballs de sorrejament.
Treballs de soldadura.
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
Criteris d’ús i manteniment
Cal determinar la talla necessària per a cada operari.
S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.
Tipologia
Classificació segons els valors de degradació:
E, excel·lent.
G, apropiat.
F, acceptable.
P, insuficient.
NR, no recomanat. Classificació segons la seva permeabilitat:
E, excel·lent.
VG, molt bo.
G, apropiat.
F, acceptable.
P, insuficient.
NR, no recomanat.

f) Símbol o símbols de la taula 1 corresponents a la protecció oferta o, on sigui aplicable, la categoria
corresponent (SB, S1, ..., S5).
Requisits establerts pel RD 1407/1992
Certificat CE expedit per un organisme de control.
Declaració de conformitat.
Fullet informatiu.
Normativa aplicable
UNE-EN ISO 20344: Equips de protecció personal. Mètodes d’assaig pel calçat.
UNE-EN ISO 20345: Equips de protecció individual. Calçat de seguretat.
Activitats en què s’utilitza
Treballs d’enginyeria civil i construcció de carreteres.
Treballs amb bastides.
Obres de demolició.
Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat.
Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge.
Obres de coberta.
Treballs en ponts metàl·lics, edificis metàl·lics, pals, torres, ascensors, construccions hidràuliques d’acer, instal·lacions d’alts
forns, foneries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de gran diàmetre, grues, instal·lacions de calderes i centrals
elèctriques.
Obres de construcció de forns, muntatge d’instal·lacions de calefacció, ventilació i estructures metàl·liques.
Treballs en pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament de runam.
Treballs i transformació de pedres.
Transports i emmagatzematges.
Criteris d’ús i manteniment
Cal determinar la talla necessària per a cada operari.
Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant.
Inspeccions periòdicament de les condicions d’utilització del calçat.
S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.
Tipologia
Segons el tipus de material utilitzat en la seva fabricació:
I: Calçat fabricat amb cuir i altres materials. S’exclouen els calçats que són tot de cautxú o tot
polimèrics.
II: Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric (modelat).
Segons el seu disseny:
Sabata.
Bota baixa o botí.
Bota de mitja canya.
Bota alta.
Bota extrallarga.
Segons la seva resistència:
Calçat resistent a l’impacta (puntera de 200 J o 100 J).
Calçat resistent a la compressió (puntera de 200 J o 100 J).
Calçat resistent a la perforació (puntera de 200 J o 100 J).
PROTECCIÓ DEL TRONC I DE L’ABDOMEN: ARMILLA, JAQUETA, DAVANTAL, MANYOPLES, MANIGUETS, MÀNIGUES I POLAINES
Definició
Equips de treball destinats a la protecció de determinades parts del cos davant d’agressions mecàniques diverses.
Identificació del producte
Els davantals de protecció per a ús amb ganivets de mà han d’estar permanentment marcats, a la part exterior protectora, com
a mínim amb la informació següent:
Nom o marca del fabricant.
Tipus.
Talla.
Marca que indiqui que aquesta és la superfície exterior.
Cada peça de roba de vestuari de protecció per a operacions de soldadura i tècniques connexes ha d’estar marcada. El
marcatge ha de complir les condicions següents:
Ha d’estar present en el producte o en les etiquetes unides al producte.

PROTECCIÓ DE PEUS I CAMES: CALÇAT DE SEGURETAT
Definició
Equip de treball destinat a la protecció dels peus davant de cops, impactes, trepitjades, etc.
Identificació del producte
Cada exemplar de calçat de seguretat ha d’estar clarament i permanentment marcat, per exemple gravat o marcat al foc, o
amb etiqueta indeleble unida al producte amb la informació següent:
a) Talla.
b) Marca d’identificació del fabricant.
c) Designació del tipus de fabricant.
d) Data de fabricació (almenys trimestre i any).
e) Número de la norma: UNE-EN ISO 20345.
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Ha de ser visible i indeleble.
Ha de ser resistent al nombre de cicles de rentatge especificats.
El marcatge ha de contenir la informació següent:
Nom, marca comercial o un altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.
Designació del tipus de producte, nom comercial o referència.
Talla, segons UNE-EN 340.
Normes aplicables.
Pictograma.
Variació dimensional (només si és superior al 3 %).
Cons de rentatge i manteniment.
Nombre màxim de cicles de neteja.
Requisits establerts pel RD 1407/1992
Certificat CE expedit per un organisme de control.
Declaració de conformitat.
Fullet informatiu.
Normativa aplicable
UNE-EN ISO 13998: Robes de protecció. Davantals, pantalons i armilles protectores contra els talls i les punxades produïdes per
ganivets manuals.
UNE-EN 470-1: Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. Part 1: Requisits generals.
UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals.
UNE-EN ISO 15025: Roba de protecció. Protecció contra el calor i les flames. Mètode per a la propagació limitada de la flama.
UNE-EN 348: Robes de protecció. Mètode d’assaig: Determinació del comportament dels materials a
l’impacta de petits esquitxos de metall fos.
Activitats en què s’utilitza
Manipulació de vidre pla.
Treballs de soldadura.
Manipulació d’objectes amb arestes tallants.
Criteris d’ús i manteniment
Cal seleccionar la talla correcta.
Cal col·locar-lo i ajustar-lo al cos.
S’ha de determinar la talla necessària per a cada usuari.
Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant.
S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.
Tipologia
Segons la seva utilització:
Manipulació o utilització de productes àcids i àlcalis.
Treballs amb «masses enceses» i/o la proximitat d’una font de calor
PROTECCIÓ DEL TRONC I L’ABDOMEN: FAIXA I CINTURÓ ANTIVIBRACIONS
Definició
Equip de treball destinat a la protecció del tronc contra moviments bruscos amb la finalitat d’evitar lumbàlgies.
Identificació del producte
No apareix identificat a la Guía de selección de equipos de protección individual d’Asepal.
Requisits establerts pel RD 1407/1992
Certificat CE expedit per un organisme de control.
Declaració de conformitat.
Fullet informatiu.
Normativa aplicable
No apareix identificat a la Guía de selección de equipos de protección individuald’Asepal.
Activitats en què s’utilitza
En conducció de maquinària d’obres públiques.
En la utilització de martells pneumàtics i compactadores.
En manipulació manual de càrregues.
Criteris d’ús i manteniment
Cal ajustar-lo correctament al cos
Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.
S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.
Tipologia

No apareix identificat a la Guía de selección de equipos de protección individuald’Asepal.
PROTECCIÓ TOTAL DEL COS: ARNÈS
Definició
Equip de treball destinat a evitar les caigudes mitjançant l’ancoratge del treballador a punts fixos.
L’arnès anticaiguda pot estar constituït per bandes, elements d’ajustament, sivelles i altres elements ajustats adequadament al
cos d’una persona per subjectar-se durant la caiguda.
Identificació del producte
Cada component separable del sistema s’ha de marcar d’una manera clara, indeleble i permanent, mitjançant qualsevol
mètode adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els materials.
El marcatge ha de proporcionar la informació següent:
1. La marca d’identificació, que conté:
Les dues últimes xifres de l’any de fabricació, per exemple 02 per al 2002.
El nom, la marca comercial o qualsevol altre mitjà d’identificació del fabricant o del subministrador.
El número de lot de fabricant o el número de sèrie del component.
2. Els caràcters de la marca d’identificació han de ser visibles i llegibles.
Arnès anticaiguda:
Les instruccions d’ús i el marcatge han de complir la norma UNE-EN 365 i han d’estar redactades en la llengua del país de
venda.
A més a més, les instruccions d’ús han d’especificar els elements d’enganxar de l’arnès anticaigudes que s’han d’utilitzar amb
un sistema d’anticaigudes (vegeu la norma UNE-EN 363), amb un sistema de retenció o amb un sistema de subjecció (vegeu la
norma UNE-EN 358).
En particular, les instruccions d’ús subministrades pel fabricant han d’especificar tota la informació útil sobre la manera
adequada de posar-se l’arnès anticaigudes i d’enganxar-lo a un subsistema de connexió.
Els arnesos anticaigudes s’han de subministrar embolicats amb un material incorruptible, però no han d’estar tancats
hermèticament.
Requisits establerts pel RD 1407/1992
Certificat CE expedit per un organisme de control.
Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.
Declaració de conformitat.
Fullet informatiu.
Normativa aplicable
UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d’altura. Arnesos anticaigudes.
UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d’altura. Sistemes anticaigudes.
UNE-EN 362: EPI contra la caiguda d’altura. Connectors.
UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d’altura. Mètodes d’assaig.
Activitats en què s’utilitza
Treballs en bastides.
Muntatge de peces prefabricades.
Treballs en pals i torres.
Treballs en cabines de grues situades en altura.
Treballs en emplaçaments de torres de perforació situats en altura.
Treballs en pous i canalitzacions.
Treballs en alçària en general.
Criteris d’ús i manteniment
Correctament ajustat i subjectat.
Cal assegurar-se que la corda de subjecció té la longitud adequada per evitar la caiguda.
S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.
S’han d’inspeccionar visualment l’equip i els seus components abans de cada utilització.
Cal utilitzar específicament l’equip d’acord amb les instruccions del fabricant.
Les parts primordials del mosquetó, com ara la molla, la rosca i el passador, han d’estar greixats per evitar
l’aparició d’òxid i, per tant, la pèrdua de resistència.
Tipologia
Per la seva funció:
Equips de protecció contra caigudes d’altura.
Dispositius antilliscants anticaigudes.
Arnesos.
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c) Designació de la talla d’acord amb la norma UNE-EN 340.
d) Número d’aquesta norma europea EN 471.
e) Pictograma i, si s’escau el nivell de prestacions.
Requisits establerts pel RD 1407/1992
Certificat CE expedit per un organisme de control.
Declaració de conformitat.
Fullet informatiu.
Normativa aplicable
UNE-EN 471: Roba de senyalització d’alta visibilitat.
UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals.
UNE-EN 343: Robes de protecció. Protecció contra les intempèries.
Activitats en què s’utilitza
Treballs de senyalització, que exigeixin que les peces de roba siguin vistes a temps.
Obres a la via pública o a les zones limítrofes a aquesta via.
Criteris d’ús i manteniment
Cal escollir la talla adequada.
S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.
Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.
Tipologia
Segons la visibilitat que ofereix:
Tipus.1. Baixa visibilitat.
Tipus 2. Visibilitat mitjana.
Tipus 3. Alta visibilitat.

Cinturons de subjecció.
Dispositius anticaigudes.
PROTECCIÓ DEL COS: ROBA DE TREBALL
Definició
Equip de treball que consisteix en roba que substitueix o cobreix la roba personal.
Identificació del producte
Marcatge general:
Cada peça de roba de protecció ha d’estar marcada. El marcatge s’ha de fer sobre el mateix producte o imprès en etiquetes
adherides al producte; fixat perquè sigui visible i llegible; durador al nombre de processos de neteja apropiats.
Si el marcatge del producte redueix el nivell de prestacions de la roba de protecció,o n’impedeix la
conservació o és incompatible amb l’aplicació, el marcatge s’ha de posar en la unitat d’embalatge comercial més petita.
El marcatge i els pictogrames han de ser prou grans per a la seva comprensió immediata i per permetre la utilització de
números fàcils de llegir.
Marcatge específic, que ha d’incloure la informació següent:
Nom, marca comercial o un altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.
Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
Designació de la talla.
Número de la norma EN específica.
Pictogrames i, si és aplicable, nivells de prestació. Com a designació de tipus d’un perill o d’una aplicació, el pictograma s’ha
d’utilitzar com s’indica en els requisits de marcatge de la norma específica. Es pot incloure una «i» per indicar que s’han de
consultar les instruccions del fabricant. Al costat del pictograma cal mostrar el número que indiqui el nivell de prestació.
Aquests números han d’estar sempre en la mateixa seqüència fixa que es requereixi a la norma específica, començant en el
costat dret del pictograma i girant en el sentit de les agulles del rellotge.
Etiqueta d’«atenció». Les instruccions de rentada o de neteja s’han d’indicar segons la norma UNE-EN 23758.
Si hi ha requisits específics per marcar el nombre de cicles de neteja, cal indicar el nombre màxim de cicles després de «màx.»,
al costat de l’etiqueta d’«atenció». Exemple: màx. 25. Si el fabricant pretén indicar que s’han de consultar les seves
instruccions, cal col·locar una «i» en el requadre davant dels símbols d’«atenció».
Per als constituents tèxtils, l’etiqueta s’ha de complementar d’acord amb la Directiva tèxtil 96/74/CEE.
Normativa aplicable
UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals.
La norma UNE-EN 340 no es pot aplicar per si sola per certificar o autocertificar roba de protecció.
Activitats en què s’utilitza
A tot tipus de treballs d’obres.
Criteris d’ús i manteniment
Cal utilitzar la talla adequada.
Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant.
S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.
Tipologia
Segons les seves característiques:
De dues peces.
Bata.
Granota.
ROBA I ACCESSORIS DE SENYALITZACIÓ
Definició
Equip de treball que consisteix en roba de senyalització destinada a ser percebuda visualment sense ambigüitat, en condicions
de risc, sota qualsevol tipus de llum i en cas d’il·luminació d’un vehicle a la foscor, en qualsevol circumstància.
Identificació del producte
Marcatge general. Cada peça de roba de protecció ha d’estar marcada i ha de complir les condicions següents:
Estar present sobre el mateix producte, o en les etiquetes unides al producte.
Ser visible i llegible.
Ser resistent al nombre de cicles de rentatge especificats.
Ha de ser suficientment gran per permetre una comprensió immediata i la utilització de caràcters fàcils de
llegir.
Marcatge específic. Ha de contenir la informació següent:
a) Nom, marca comercial o qualsevol altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.
b) Designació del tipus de producte, el nom comercial o la referència.

5.- Prescripcions generals de seguretat.
En fase d’obra, quan passi algun accident en què sigui necessari assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència
mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra o recurs preventiu de l’empresa contractista realitzarà una investigació
tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident.
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa i coordinador de seguretat i
salut de l'obra, on s'especificarà:
- Nom de l'accidentat, categoria professional; empresa per la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l'accident, descripció de l'accident, causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dades límits de realització de les mesures preventives.
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d'execució en un màxim de 5 dies
hàbils.
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures complementàries
no indicades en l'informe.
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que és necessari realitzar, caldrà aconseguir prèviament
l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa.
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i reglaments
administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.
L’empresa contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que només les persones autoritzades i amb les proteccions
personals que són obligatòries puguin accedir-hi. Es tracta d'un únic accés a la zona de treballs, l'accés estarà tancat i vigilat
permanentment quan s'obri. El contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i d'eficàcia
preventiva de les proteccions col·lectives i de la guarda de les instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de
treball.
L’empresa contractista portarà el control de lliurament dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que
intervé en l'obra. En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions
respectives.
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L’empresa contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i
reparacions) de la maquinària d'obra.

Es nomenaran recursos preventius, que seran els encarregats i / o capatassos dels talls. Al personal de les empreses
subcontractistes, també se'ls exigirà l’esmenta’t nomenament. El nomenament del Recurs Preventiu estarà permanentment
exposat en el Tauler de Seguretat i Salut.

Tot el personal, incloent les visites, la direcció facultativa, etc., Usarà per circular per l'obra el casc de seguretat i resta
d’elements de protecció individual necessaris.

La seva missió és la de fer eficaços els mitjans de seguretat, preveient les necessitats amb antelació, fent complir el que
estableix aquest Pla i les seves possibles actualitzacions.

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb
l'aval d'un tècnic responsable que garanteixi l'operativitat funcional preventiva.

Funcions:
• Té com a objecte vigilar el compliment del Pla de Seguretat i Salut.
• Estar sempre a l'obra.
• Disposar de la formació preventiva corresponent, curs nivell bàsic.
• Signar el nomenament pel mateix treballador.
• Informar immediatament d'una situació de risc a l'equip tècnic de l'obra.
• laborar amb el compliment de les obligacions de Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
• Interrompre qualsevol activitat i abandonar el lloc de treball, quan consideri que l'activitat que s'està desenvolupant
comporta un risc greu i imminent per a la vida o la seva salut dels treballadors.
• Col·laborar en les reunions de coordinació empresarial.

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de l'obra.
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixatge de les màquines en funcionament.
6.- Mecanismes de prevenció.
Servei tècnic de Seguretat i Salut:
L’empresa contractista disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut propi.
Servei mèdic:
L’empresa contractista disposarà d'un servei mèdic d'empresa.

Formació en seguretat i salut
De conformitat amb l'article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra
FORMACIÓ i INFORMACIÓ dels mètodes de treball i els riscos que aquests poguessin comportar, conjuntament amb les
mesures de seguretat que han de emprar.

Comitè de Seguretat i Salut:
L’empresa contractista disposarà de servei propi per resoldre les diferents vicissituds que es produeixin en l'obra. El recurs
preventiu de l'obra serà l'encarregat de la mateixa, estant suficientment preparat amb aquesta finalitat.

Serà impartida per personal competent que es trobi permanentment en l'obra (Cap d'Obra, Encarregat, o bé una altra persona
designada a l'efecte).

Recurs preventiu:
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està contemplada a
la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els
següents casos:

7.- Avís previ.
Seguint el RD 337/2010, queda derogada l'obligatorietat del promotor d'efectuar un avís previ als Serveis Territorials de Treball de
la Generalitat.

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència
d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta
aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra,
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.
II) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials.
III) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del
cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

En cas que la propietat el realitzi igualment, l'avís previ es redactarà d'acord amb el que disposa l'annex III del RD 1627/1997, de
data 1997.10.24.
8.- Pla de Seguretat i Salut.
El pla de seguretat serà redactat pel contractista en fase d’obra. Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons
estableix el RD1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportunes, i puguin
procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada pel col·legi professional corresponent.
Les obres no podran donar inici fins a la corresponent aprovació per part del coordinador de seguretat i salut, moment en què es
realitzarà l'obertura al centre de treball.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin
constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos,
necessària.
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:
1.
Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.
2.
Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la vigilància
específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3.
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones
controlades o vigilades.
4.
Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5.
Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6.
Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
7.
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8.
Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9.
Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10.
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Un cop aprovat el mateix i iniciada l'obra, les modificacions que s'hagin d'introduir en el pla de seguretat i salut, a causa de les
alteracions i incidències que es puguin produir en el transcurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució ,
requeriran l'aprovació del coordinador en matèria de seguretat en la fase d'execució d'obres. Les modificacions que es realitzin en
el pla de seguretat durant el transcurs de l'obra, seran introduïdes mitjançant annexos al pla.
9.- Llibre d'incidències.
En aquest apartat es tindrà en compte el R.D. 1.109/2007 de 24 d'agost que desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la
subcontractació al sector de la construcció.
A cada centre de treball existirà, amb fins de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, un Llibre d'Incidències que constarà de
fulles per duplicat i que serà facilitat pel col·legi professional al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i
salut. Aquest llibre d'incidències, romandrà en possessió del Coordinador de Seguretat i Salut i li serà demanat sempre que es vulgui
fer escrit d'ell.
Tindran accés al Llibre, la Direcció Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, les persones amb
responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin, els representants dels treballadors i els tècnics
especialitzats de les administracions públiques competents en aquesta matèria, els quals podran fer anotacions en el mateix.
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Efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències, es notificarà al contractista afectat i a els representants dels treballadors d'aquest
i en cas de considerar greu o quan es refereixi a un incompliment d’'advertències o observacions prèviament anotades en aquest
llibre o quan s'ordenin la paralització dels treballs o talls d'obra, el coordinador estarà obligat a tramitar en el termini de 24 hores
una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en què es realitza l'obra. En tot cas serà necessari especificar si
l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació, o si per contra, es tracta d'una nova observació.

- A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals.
- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un d'ells, amb la finalitat d'investigar
les causes i adoptar les correccions oportunes.
• Accidents de tipus greu
- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un d'ells, amb la finalitat d'investigar
les causes i adoptar les correccions oportunes.
- A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes.
- A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals.

10.- Llibre de subcontractació
El llibre és exigible al contractista, sempre que pretengui subcontractar part de l'obra a empreses subcontractistes o treballadors
autònoms. El llibre de subcontractació, és un llibre habilitat per l'autoritat laboral en el qual el contractista han de reflectir, per
ordre cronològic des de l'inici dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en l'obra amb empreses
subcontractistes i treballadors autònoms . Serveix per fer el control i seguiment del règim de subcontractació i ha d'estar sempre
actualitzat.

• Accidents mortals
- Al jutjat de guàrdia: perquè pugui procedir a l'aixecament del cadàver i a les investigacions judicials.
- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un d'ells, amb la finalitat d'investigar
les causes i adoptar les correccions oportunes.
- A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes.
- A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals.
- S'inclou una síncope de les actuacions a prendre en cas d'accident laboral.

11.- Subcontractació de treballs
Durant l'obra es pot produir la subcontractació de terceres empreses o treballadors autònoms. En cas de produir se seguirà allò
reflectit en el RD 1.109/2007 de 24 d'agost que desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació al sector de la
construcció. Subcontractista, una vegada estudiat el mateix, realitzarà un document d'adhesió al pla de seguretat i salut del
contractista principal, incloent si és necessari, l'aportació del seu pla de seguretat i salut específic i la conseqüent aprovació.

13.- Actuacions en cas d'incendi
La transcendència derivada de la posada en pràctica d’aquestes Normes per a la seguretat de les persones i béns, fa que sigui de
gran importància el seu coneixement i, arribat el cas, la seva aplicació per part de tots.

Totes les empreses subcontractistes han de lliurar abans de començar a treballar la següent documentació en matèria preventiva
en compliment amb la legislació actual preventiva:
• Adhesió al Pla de Seguretat i Salut.
• Llistat del personal que va entrar en obra.
• Certificat de formació.
• Certificat d'informació.
• Aptitud mèdica.
• Certificat de lliurament de EPI.
• Autorització de maquinària (si cal).
• Certificat de la modalitat preventiva.
• Avaluació de riscos i planificació preventiva.
• Mútua d'accidents.
• Nomenament del Recurs Preventiu (juntament amb el diploma de Nivell Bàsic en PRL).

SI DESCOBREIX UN INCENDI:
1. Ha de mantenir la calma i no cridar. (Tota una organització per a casos d’Emergència l’ajudarà).
2. Ha d’avisar a l’Equip de Primera Intervenció de la seva zona i seguir les seves instruccions.
3. Si els Equips de Primera Intervenció de la zona li ho indiquen, o aquests no estiguessin localitzables, avisi al número de Telèfon
d’Emergències (112), facilitant-li les dades següents:
- Identificació personal.
- Lloc exacte de l’incendi.
- Material implicats i magnitud de l’incendi.
- Mesures preses.
Segueixi les instruccions que li donin les persones al càrrec de l’emergència.
SI S’AVISA PER A L’EVACUACIÓ:
1. Segueixi les instruccions dels Equips d’Emergència presents. Demani a les seves visites que l’acompanyin.
2. Desconnecti els aparells i maquinària al seu càrrec.
3. No utilitzi el telèfon si no és per qüestions relacionades amb l’emergència, deixant les línies telefòniques lliures. En cap cas s’ha
de trucar a l’exterior per accions diferents a l’emergència.
4. No evacuï el centre portant a sobre objectes personals voluminosos.
5. Actuï amb rapidesa i serenitat, sense detenir-se innecessàriament ni retrocedir.
6. No utilitzi l’ascensor, si hi ha.
7. No mogui el cotxe de l’aparcament, perquè podria obstaculitzar l’entrada de vehicles d’emergència.
8. Abandoni l’edifici sense interrompre la sortida i dirigeixi’s al Punt de Reunió, si hi ha.
9. Col·labori amb el recompte de tot el personal per comprovar que no falta ningú. Esperi al Punt de Reunió fins a la fi de
l’emergència o noves instruccions.

Per subcontractar a una altra empresa hauran de sol·licitar permís al personal de l’empresa contractista, un cop aprovat hauran
d'aportar la documentació abans esmentada.
Empreses subministradores
Les empreses que entrin a l'obra per al subministrament de formigó, ferro o altre material, serà informat per part del personal de
l’empresa contractista dels riscos de l'obra i pautes a seguir per poder circular amb seguretat dins de l'obra.
12.- Actuacions en cas d'accident
Les empreses contractades i subcontractades seran responsables de proporcionar assistència sanitària als seus treballadors en cas
d'accident laboral. Quan passi una contingència han de lliurar informe escrit de tots els accidents laborals ocorreguts al coordinador
de Seguretat. D'aquesta manera, L’EMPRESA CONTRACTISTA es compromet a comunicar qualsevol accident de manera immediata
al coordinador de seguretat, realitzant una investigació de les causes que han portat a l'existència d'aquest accident, emetent un
informe del mateix i implantant les mesures oportunes per que no es torni a produir.

EN CAS QUE ES VEGI ENVOLTAT DE FUM:
1. Mantingui la calma.
2. Gategi. L’aire fresc es troba situat en els capes baixes.
3. En proximitat de flames o altres temperatures, mulli les seves robes amb aigua i respiri mitjançant una roba humida.

L'accidentat és el primer, se li atendrà immediatament per tal d'evitar l'agreujament o progressió de les lesions. En cas de caiguda
des d'alçada o diferent nivell i en el cas d'accident elèctric, se suposarà sempre, que poden existir lesions greus, en conseqüència,
extremar les precaucions d'atenció primària en l'obra, aplicant les tècniques especials per a la immobilització de l'accidentat fins a
l'arribada de l'ambulància i de reanimació en el cas d'accident elèctric.

14.- Seguiment i control
Hi haurà reunions periòdiques de Seguretat i Salut en què es decidirà la solució adequada als problemes que vagin apareixent.
1.
Instal·lacions mèdiques.
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà el material consumit.
2. Proteccions personals.
Es comprovarà l'existència, ús i estat de les proteccions personals les quals tindran fixades un període de vida útil, rebutjant al seu
terme. Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça, es reposarà

En cas de gravetat manifesta, s'evacuarà el ferit en llitera i ambulància, s'evitaran en el possible segons el bon criteri de les persones
que atenguin primàriament l'accidentat, la utilització dels transports particulars, pel que impliquen de risc i incomoditat per
l’accidentat.
L'empresa comunicarà de forma immediata a les següents persones els accidents laborals produïts en l'obra:
• Accidents de tipus lleu
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aquesta independentment de la durada prevista o data de lliurament. El lliurament de les peces de protecció personal es controlarà
mitjançant unes fitxes personals de lliurament de material, controlant al seu torn les reposicions efectuades.
3. Proteccions col·lectives.
Igual que les proteccions personals, quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid d'un
determinat equip, es reposarà aquest, independentment de la durada prevista.
4. Instal·lacions del personal.
Per a la neteja i la conservació d'aquests locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària o bé anirà a una empresa
externa especialitzada.
5. Investigació d'accidents i incidents.
Es realitzarà la investigació de l'accident en el lloc d'aquest, amb l'interessat i testimonis. S'estudiarà a fons l'informe tècnic prenent
les mesures oportunes perquè no es repeteixi.
Es realitzarà un seguiment dels temes contemplats en aquest Pla de seguretat, com a mínim de forma mensual (reunions de
Seguretat i Salut). S'analitzaran totes les necessitats i propostes indicades en el punt anterior.
En el cas que sorgeixin modificacions o es presentaran noves necessitats es podrà actualitzar aquest Pla mitjançant l'execució
d'annexos al mateix.
15.- Coordinació d'activitats empresarials
En cas de que, al treballar dins d'un centre de treball únic, existeixi concurrència de treballadors de diverses empreses, serà
necessària la realització d’una coordinació d'activitats empresarials. En aquest aspecte cal tenir en compte les següents definicions:
Empresa concurrent:
Aquella els treballadors de la qual prestin serveis en el mateix centre de treball, juntament amb altres adscrits a altres empreses.
Centre de treball:
Qualsevol àrea, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual hagin d'accedir per raó del seu treball.
Compliment del deure cooperació: obligacions de les empreses concurrents:
El deure cooperació és obligatori quan les activitats i els riscos incideixen en la prestació de serveis dels treballadors adscrits a altres
empreses, denominades concurrents.
• Cooperació de les empreses concurrents en l'aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals.
• Informació recíproca sobre els riscos concurrents.
• Informació suficient. Informació quan es produeixi un canvi rellevant en les activitats concurrents.
• Informació quan es produeixi un accident de treball com a conseqüència dels riscos de les activitats concurrents.
• Informació sobre situacions d'emergència.
• Informació per escrit quan els riscos siguin qualificats com a greus o molt greus.
• Tenir en compte la informació rebuda per les altres empreses concurrents en l'avaluació dels riscos i la planificació de l'activitat
preventiva.
• Compliment de les instruccions emanades del titular del centre.
• Comunicació als treballadors respectius sobre el contingut de la informació i les instruccions rebudes de l'empresari titular.
• Informació als seus treballadors respectius dels riscos derivats de la concurrència d'activitats.
• Establiment dels mitjans de coordinació necessaris.
• Actualització dels mitjans de coordinació.
• Informació als seus treballadors sobre els mitjans de coordinació.
• Facilitar als treballadors la identificació dels recursos o persones designades.
• La informació serà per escrit i documentada, cas de riscos qualificats com a greus o molt greus.
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"ENRIQUE TOMÁS"

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU
MACXIPA
LA VERMUTERIA

ENTREPANS
GELATS
"PIC NIC"

Tanca metàl.lica tipus Rivisa de 2m. d'alçada
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HOTDOKS

PIZZERIA "DIEGO"

ME
"Q
CO

"356"

LLEGENDA FASES D'OBRA
FASE 1 - PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS DE CONCEPCIÓ ARENAL I LES MONGES - 3 MESOS.
FASE 2 - PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS DE LES MONGES I GRAN DE SANT ANDREU - 2 MESOS.
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol

Pàg.:
01
01

AMIDAMENTS

1

ESTUDI SEGURETAT I SALUT
PROTECCIONS INDIVIDUALS

AMIDAMENT DIRECTE
11

1

H1411111

U

H1421110

U

H1431101

U

H1441201

U

H144D205

U

H1455710

U

H1457520

U

H1462242

U

H146J364

U

H1482222

U

IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT
DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340

01
02

8,000

ESTUDI SEGURETAT I SALUT
PROTECCIONS COL.LECTIVES

H1512010

M²

PROTECCIÓ DE PROJECCIÓ DE PARTÍCULES INCANDESCENTS AMB MANTA IGNÍFUGA, XARXA DE
SEGURETAT NORMALITZADA (UNE-EN 1263-1) POLIAMIDA NO REGENERADA, DE TENACITAT ALTA,
NUADA AMB CORDA PERIMETRAL DE POLIAMIDA I CORDA DE COSIT DE 12 MM DE DIÀMETRE I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

8,000
AMIDAMENT DIRECTE
2

H152J105

M

4,000

CABLE FIADOR PER AL CINTURÓ DE SEGURETAT, FIXAT EN ANCORATGES DE SERVEI I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

8,000
AMIDAMENT DIRECTE
3

H1534001

U

AMIDAMENT DIRECTE
4

H153A9F1

U

AMIDAMENT DIRECTE
HB2C1000

50,000

TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ DE
FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

8,000
5

10,000

PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS
DE LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS

8,000

M

2,000

BARRERA EN FORMA DE CAMPANA DE CARES ARRODONIDES, TIPUS NEW JERSEY PREFABRICADA,
MUNTATGE I DESMUNTATGE
AMIDAMENT DIRECTE

17,000

8,000
Obra
Capítol

PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE 120 KG DE
RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE

10

1

PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA, FALCA AMORTIDORA PER AL
TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA
METÀL·LIQUES
AMIDAMENT DIRECTE

9

8,000

4,000

PARELLA DE GUANTS AÏLLANTS DEL FRED I ABSORBENTS DE LES VIBRACIONS, DE PVC SOBRE
SUPORT D'ESCUMA DE POLIURETÀ, FOLRATS INTERIORMENT AMB TEIXIT HIDRÒFUG REVERSIBLE,
AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 511 I UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

8

Obra
Capítol

8,000

PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A L'ABRASSIÓ PER A FERRALLISTA, AMB DITS I
PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS SOBRE SUPORT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

7

U

AMIDAMENT DIRECTE

FILTRE CONTRA PARTÍCULES, IDENTIFICAT AMB BANDA DE COLOR BLANC, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 143 I UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE

6

H1487460

8,000

ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

8,000

MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN
405
AMIDAMENT DIRECTE

5

12

2

PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE

4

U

ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR
TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I
UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE

3

H1485800

AMIDAMENT DIRECTE

CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400
G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE

2

Pàg.:

01
03

ESTUDI SEGURETAT I SALUT
TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

8,000
1

CAMISA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR BEIX AMB
BUTXAQUES INTERIORS, TRAMA 240, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340

HBC1KJ00

M

TANCA MÒBIL METÀL·LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
AMIDAMENT DIRECTE

EUR

1.800,000

EUR
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AMIDAMENTS
2

HBC12300

Pàg.:

U

AMIDAMENTS

3

Pàg.:

CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇÀRIA
AMIDAMENT DIRECTE
AMIDAMENT DIRECTE

3

HBBA1511

U

100,000

6

HQU22301

U

AMIDAMENT DIRECTE

HBBAE001

U

20,000

7

HM31161J

U

AMIDAMENT DIRECTE

5

HBB20005

U

HBC1GFJ1

U

HQUA1100

U

AMIDAMENT DIRECTE

01
04

Obra
Capítol

150,000

ESTUDI SEGURETAT I SALUT
INSTAL.LACIONS PROVISIONALS

1

01
05

H16F1003

U

1

HQU1521A

MES

LLOGUER MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 2,4X2,4X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT, AMB INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO
COL·LECTIU AMB 2 AIXETES, 1 PLAQUES TURCA, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY, AMB
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL
AMIDAMENT DIRECTE

2

HQU1A20A

MES

REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT CONSTITUÏT PER 4 PERSONES

HQU1H23A

MES

HQU25201

U

HQU27502

U

AMIDAMENT DIRECTE

8,000

5,000

5,000

5,000

BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
AMIDAMENT DIRECTE

5

INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT PER ALS RISCOS ESPECÍFICS DE L'OBRA

LLOGUER MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR DE 4X2,3X2,6 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE
LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB
INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA, AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL, AMB INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL
AMIDAMENT DIRECTE

4

H

5,000

LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 4X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER
FENÒLIC, AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL
AMIDAMENT DIRECTE

3

H16F1004

4,000

ESTUDI SEGURETAT I SALUT
PERSONAL

AMIDAMENT DIRECTE
2

6,000

FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

20,000

LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

8

SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA
AMIDAMENT DIRECTE

6

20,000

8,000

EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB
SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC,
ADHERIT
AMIDAMENT DIRECTE

4,000

ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL·LOCAT
I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE
40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
AMIDAMENT DIRECTE

4

4

6,000

TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS
EUR

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

Capítol

01

PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111

2 H1421110

U

U

CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE
POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 812 (P - 1)

5,74

ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB
MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I
TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168 (P - 2)

6,00

8,000

8,000

0,23

4,000

0,92

4 H1441201

U

MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS
TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 405 (P - 4)

0,69

8,000

5,52

5 H144D205

U

FILTRE CONTRA PARTÍCULES, IDENTIFICAT AMB BANDA DE
COLOR BLANC, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 143 I UNE-EN
12083 (P - 5)

1,00

8,000

8,00

6 H1455710

U

PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A
L'ABRASSIÓ PER A FERRALLISTA, AMB DITS I PALMELL DE
CAUTXÚ RUGÓS SOBRE SUPORT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ
ELÀSTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420 (P - 6)

2,37

8,000

18,96

PARELLA DE GUANTS AÏLLANTS DEL FRED I ABSORBENTS DE
LES VIBRACIONS, DE PVC SOBRE SUPORT D'ESCUMA DE
POLIURETÀ, FOLRATS INTERIORMENT AMB TEIXIT HIDRÒFUG
REVERSIBLE, AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 511 I UNE-EN 420 (P - 7)

10,91

PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB TURMELLERA
ENCOIXINADA SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA, FALCA
AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE
DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA
METÀL·LIQUES (P - 8)

22,04

PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0,4
MM DE GRUIX, DE 120 KG DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ,
PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568 (P - 9)

2,41

9 H146J364

U

U

8,000

8,000

8,000

87,28

176,32

CAMISA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I
COTÓ (65%-35%), COLOR BEIX AMB BUTXAQUES INTERIORS,
TRAMA 240, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340 (P - 10)

6,34

8,000

50,72

11 H1485800

U

ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA
CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 471 (P - 11)

18,69

8,000

149,52

12 H1487460

U

IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A
OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE
COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340 (P - 12)

5,66

8,000

45,28

01.01
01

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

Capítol

02

PROTECCIONS COL.LECTIVES

M²

10,000

57,10

3 H1534001

U

PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL,
PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A
QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS (P - 15)

0,23

50,000

11,50

4 H153A9F1

U

TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS,
DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ DE FUSTA I PERFILS IPN 100
CLAVAT AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 16)

23,14

2,000

46,28

5 HB2C1000

M

BARRERA EN FORMA DE CAMPANA DE CARES ARRODONIDES,
TIPUS NEW JERSEY PREFABRICADA, MUNTATGE I
DESMUNTATGE (P - 19)

50,76

17,000

862,92

Capítol

01.02

PROTECCIÓ DE PROJECCIÓ DE PARTÍCULES INCANDESCENTS
AMB MANTA IGNÍFUGA, XARXA DE SEGURETAT NORMALITZADA
(UNE-EN 1263-1) POLIAMIDA NO REGENERADA, DE TENACITAT
ALTA, NUADA AMB CORDA PERIMETRAL DE POLIAMIDA I
CORDA DE COSIT DE 12 MM DE DIÀMETRE I AMB EL

10,46

4,000

41,84

EUR

1.019,64

Obra

01

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

Capítol

03

TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

1 HBC1KJ00

M

TANCA MÒBIL METÀL·LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M
D'ALÇÀRIA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 25)

4,14

1.800,000

7.452,00

2 HBC12300

U

CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇÀRIA (P - 23)

10,28

100,000

1.028,00

3 HBBA1511

U

PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE
PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA
MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 21)

21,68

20,000

433,60

4 HBBAE001

U

RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O
PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT (P - 22)

5,52

20,000

110,40

5 HBB20005

U

SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA (P - 20)

12,21

20,000

244,20

6 HBC1GFJ1

U

LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB
ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 24)

22,70

150,000

3.405,00

Capítol

01.03

12.673,20

Obra

01

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

Capítol

04

INSTAL.LACIONS PROVISIONALS

1 HQU1521A

MES

LLOGUER MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 2,4X2,4X2,3
M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35
MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER
FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT, AMB
INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO COL·LECTIU AMB 2
AIXETES, 1 PLAQUES TURCA, 2 DUTXES, MIRALL I
COMPLEMENTS DE BANY, AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL (P - 27)

89,90

5,000

449,50

2 HQU1A20A

MES

LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE
4X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS
AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL·LES D'ACER
GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER
FENÒLIC, AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (P - 28)

89,19

5,000

445,95

3 HQU1H23A

MES

LLOGUER MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR DE 4X2,3X2,6 M
DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE 35 MM DE GRUIX,
REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT
DE LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE

89,39

5,000

446,95

655,72

Obra

1 H1512010

5,71

TOTAL

19,28

U

Capítol

CABLE FIADOR PER AL CINTURÓ DE SEGURETAT, FIXAT EN
ANCORATGES DE SERVEI I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P 14)

TOTAL

10 H1482222

TOTAL

M

48,00

PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT
SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458 (P - 3)

8 H1462242

2

2 H152J105

45,92

U

U

Pàg.:
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 13)

3 H1431101

7 H1457520

PRESSUPOST

1

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

3

FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL·LACIÓ DE
LAMPISTERIA, AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL, AMB
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (P - 29)
4 HQU25201

U

BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 31)

14,92

6,000

89,52

5 HQU27502

U

TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES,
COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 32)

18,82

4,000

75,28

6 HQU22301

U

ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT
INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 30)

59,16

8,000

473,28

7 HM31161J

U

EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB
PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 26)

45,41

6,000

272,46

8 HQUA1100

U

FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL (P - 33)

89,21

4,000

356,84

TOTAL

Capítol

01.04

2.609,78

Obra

01

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

Capítol

05

PERSONAL

1 H16F1003

U

REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT CONSTITUÏT PER
4 PERSONES (P - 17)

94,13

5,000

470,65

2 H16F1004

H

INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT PER ALS RISCOS
ESPECÍFICS DE L'OBRA (P - 18)

19,66

8,000

157,28

TOTAL

Capítol

01.05

627,93

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01

PROTECCIONS INDIVIDUALS

655,72
1.019,64

Capítol

01.02

PROTECCIONS COL.LECTIVES

Capítol

01.03

TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

12.673,20

Capítol

01.04

INSTAL.LACIONS PROVISIONALS

2.609,78

Capítol

01.05

PERSONAL

Obra

01

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

627,93
17.586,27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17.586,27
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

17.586,27
17.586,27

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

17.586,27

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

17.586,27

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a
disset mil cinc-cents vuitanta-sis euros amb vint-i-set cèntims

Barcelona, febrer de 2021
Autor del Projecte
L´Enginyer Tècnic

Ivan Moraz i Balust
PROENUR, Projectes d´Enginyería i Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.

315

projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.
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PLA D‘OBRES

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

A19 PLÀ D’OBRES

LLEGENDA PLANNING

En compliment del paràgraf “e” de l’article 107 del títol segon de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de “Contratos del
Sector Público”, s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres.
S’ha estimat com a període d’execució de les obres (3,25) TRES MESOS I 1 SETMANA, en tres sub-fases, en que s'ha
de compatibilitzar l'accessibilitat dels veïns, vianants i trànsit.
FASE 1: Obres de canvi de paviment del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig (Entre els carrers de Concepció
Arenal i d’Irlanda), s’ha estimat com a període d’execució de les obres (1,25) UN MES I 1 SETMANA.

Implantació / Demolició

Acabats

Pavimentació

Senyalització

Infraestructures

Gestió

FASE2: Obres de canvi de paviment del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig (Entre els carrers d’Irlanda i de
les Monges), s’ha estimat com a període d’execució de les obres (1,25) UN MES I 1 SETMANA.
FASE 3: Obres de canvi de paviment del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig (Entre els carrers de les
Monges i Gran de Sant Andreu), s’ha estimat com a període d’execució de les obres (1,25) UN MES I 1 SETMANA.
Es proposa la solapació de la última setmana de la Fase 1 amb la primera setmana de la Fase 2, així com també la
solapació de la última setmana de la Fase 2 amb la primera setmana de la Fase 3. D’aquesta manera s’aconsegueix
reduïr el termini de les obres en 3 setmanes, d’aquí s’en desprén que el total de l’obra serà de 13 setmanes.
ORGANITZACIÓ TERRASSES ESTABLIMENTS ANNEXES A L’OBRA
Abans de l’inici de les obres i per a cada fase d’obra corresponent, caldrà habilitar espai en calçada de serveis dels
laterals de la Rambla de Fabra i Puig, enfront de cada establiment, un espai adeqüat per a la col.locació de les
terrasses dels bars i restaurants, que es troben afectats per el correcte desenvolupament de les ores en ele passeig
central.
Es proposa una quantitat de taules, en sistema 3 en 1, es contempla la col.locació de taules durant l'execució de les
obres, amb una relació de 3 en 1, cada 3 taules fixes, es col.locarà 1 taula durant les obres, amb arrodoniment a
l'alça, per exemple:





4 taules = 2 taules a obres
6 taules = 2 taules a obres
8 taules = 3 taules a obres
12 taules = 4 taules a obres

Es preveu una afectació de:





Aparcament Motos = 46 motos
Aparcament Vehicles = 7 vehicles
Zona Càrrega/Descàrrega = 1 vehicle
Contenidors = 3 unitats

Autor del Projecte

En l’Annex Nº10 Organització i desenvolupament de les obres, s’adjunta un plànol de detall de la col.locació i
organització de les terrasses en fase d’obra, la situació d’emplaçament i el número de taules i superfície a ocupar,
tanmateix s’adjunta una taula explicativa, amb el llistat de terrasses afectades, les terrasses Covid-19, i el total de
terrasses a col.locar en calçada durant la fase d’obra:

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
PAGINA 1
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FASE 1 - 1 MES + 1 SETMANA (RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS DE CONCEPCIÓ ARENAL I D'IRLANDA)
1

2

SETMANA 1
3
4
5

6

7

8

9

SETMANA 2
10
11
12

13

14

1. TREBALLS PREVIS:
Demolició de paviment exist.i.base de formigó a les cruïlles
Retirada, Adequació i Col.locació de mobiliari urbà
Substitució d'escossells existents
2. FRESAT:
Fresat de regularització base paviment existent BOULEVARD
3. PAVIMENTACIÓ BOULEVARD:
MBC AC16 BIN 50/70 G (G12) - CAPA DE BASE - GRUIX = 4 CM.
MBC AC11 SURF PMB 45/80-65 D (D8) - CAPA TRÀNSIT - GRUIX = 4 CM.
MBC AC18 SURF 50/70 D (D6) FIRPRINT - CAPA PASSEIG CENTRAL - GRUIX
= 4 CM.
4. PAVIMENTACIÓ CRUÏLLES:
MBC AC22 BIN 50/70 S (S20) - CAPA DE BASE - GRUIX = 7 CM.
MBC AC16 SURF 50/70 D (D12) - CAPA TRÀNSIT - GRUIX = 5 CM.
5. INFRASTRUCTURES:
Execució prisma serveis 0,40x0,40 mts.per a col.locació de 3 tubs
coarrugats de D90 mm i D125 mm. Execució de pericons de registre
0,60x0,60 mts. i 0,40x0,40 mts. per a serveis d'enllumenat de locals. +
PRISMA IMI
5. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
6. SENYALITZACIÓ TREBALLS
7. GESTIÓ DE RESIDUS
8. SEGURETAT I SALUT

15

16

SETMANA 3
17
18

G12

G12

19

20

21

22

23

IMPRÈS
--PINTAT

IMPRÈS
--PINTAT

SETMANA 4
24
25

26

27

28

1

2

3

SETMANA 5
4
5

6

7

27

28

1

2

3

SETMANA 9
4
5

6

7

27

28

1

2

3

SETMANA 13
4
5

6

7

FRESAT

D8
D6

D8
D6

IMPRÈS
--PINTAT
S20
D12

S20
D12

SETMANA 8
24
25

26

FASE 2 - 1 MES + 1 SETMANA (RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS D'IRLANDA I DE LES MONGES)
1

2

SETMANA 5
3
4
5

6

7

8

9

SETMANA 6
10
11
12

13

14

1. TREBALLS PREVIS:
Demolició de paviment exist.i.base de formigó a les cruïlles
Retirada, Adequació i Col.locació de mobiliari urbà
Substitució d'escossells existents
2. FRESAT:
Fresat de regularització base paviment existent BOULEVARD
3. PAVIMENTACIÓ BOULEVARD:
MBC AC16 BIN 50/70 G (G12) - CAPA DE BASE - GRUIX = 4 CM.
MBC AC11 SURF PMB 45/80-65 D (D8) - CAPA TRÀNSIT - GRUIX = 4 CM.
MBC AC18 SURF 50/70 D (D6) FIRPRINT - CAPA PASSEIG CENTRAL - GRUIX
= 4 CM.
4. PAVIMENTACIÓ CRUÏLLES:
MBC AC22 BIN 50/70 S (S20) - CAPA DE BASE - GRUIX = 7 CM.
MBC AC16 SURF 50/70 D (D12) - CAPA TRÀNSIT - GRUIX = 5 CM.
5. INFRASTRUCTURES:
Execució prisma serveis 0,40x0,40 mts.per a col.locació de 3 tubs
coarrugats de D90 mm i D125 mm. Execució de pericons de registre
0,60x0,60 mts. i 0,40x0,40 mts. per a serveis d'enllumenat de locals. +
PRISMA IMI
5. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
6. SENYALITZACIÓ TREBALLS
7. GESTIÓ DE RESIDUS
8. SEGURETAT I SALUT

15

16

SETMANA 7
17
18

19

20

21

22

23

IMPRÈS
--PINTAT

IMPRÈS
--PINTAT

FRESAT

G12

G12

D8
D6

D8
D6

IMPRÈS
--PINTAT
S20
D12

S20
D12

FASE 3 - 1 MES + 1 SETMANA (RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS DE LES MONGES I GRAN DE SANT ANDREU)
1

2

SETMANA 9
3
4
5

6

7

8

9

SETMANA 10
10
11
12

13

14

1. TREBALLS PREVIS:
Demolició de paviment exist.i.base de formigó a les cruïlles
Retirada, Adequació i Col.locació de mobiliari urbà
Substitució d'escossells existents
2. FRESAT:
Fresat de regularització base paviment existent BOULEVARD
3. PAVIMENTACIÓ BOULEVARD:
MBC AC16 BIN 50/70 G (G12) - CAPA DE BASE - GRUIX = 4 CM.
MBC AC11 SURF PMB 45/80-65 D (D8) - CAPA TRÀNSIT - GRUIX = 4 CM.
MBC AC18 SURF 50/70 D (D6) FIRPRINT - CAPA PASSEIG CENTRAL - GRUIX
= 4 CM.
4. PAVIMENTACIÓ CRUÏLLES:
MBC AC22 BIN 50/70 S (S20) - CAPA DE BASE - GRUIX = 7 CM.
MBC AC16 SURF 50/70 D (D12) - CAPA TRÀNSIT - GRUIX = 5 CM.
5. INFRASTRUCTURES:
Execució prisma serveis 0,40x0,40 mts.per a col.locació de 3 tubs
coarrugats de D90 mm i D125 mm. Execució de pericons de registre
0,60x0,60 mts. i 0,40x0,40 mts. per a serveis d'enllumenat de locals. +
PRISMA IMI
5. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
6. SENYALITZACIÓ TREBALLS
7. GESTIÓ DE RESIDUS
8. SEGURETAT I SALUT

15

16

SETMANA 11
17
18

19

20

21

22

23

IMPRÈS
--PINTAT

IMPRÈS
--PINTAT

SETMANA 12
24
25

26

FRESAT

G12

G12

D8
D6

D8
D6

IMPRÈS
--PINTAT
S20
D12

S20
D12
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FRANKFURT'S
FABRA I PUIG

C

BAR
RESTAURANTE
"LA PUBILLA"

CAFETERIA
CERVESERIA "TIP
TIP BURGUER"

BAR RESTAURANT
"LA RAMBLETA"

LIVINGSTONE L'AROMA

NOSTRUM

FABRA
EXPRESS

MOS

PERNILERIA BARRA
DEGUSTACIÓ
"ENRIQUE TOMÁS"

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU
MACXIPA
LA VERMUTERIA

ENTREPANS
GELATS
"PIC NIC"

HOTDOKS

PIZZERIA "DIEGO"

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

"356"

RESTAURANTE
"SHANG HAI"

ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²

SAT!
SANT ANDREU TEATRE

'AROMA

CAFETERIA
CERVESERIA "TIP
TIP BURGUER"

BAR RESTAURANT
"LA RAMBLETA"

NOSTRUM

FABRA
EXPRESS
BONSAI

EL BAR DE
DALER

SUSHITEKA

2
1

COLOMBIA

HOTDOKS

PIZZERIA "DIEGO"

"356"

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

NYAM NYAM

LLEGENDA FASES D'OBRA
FASE 1 - PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS DE CONCEPCIÓ ARENAL I D'IRLANDA - 1 MES + 1 SETMANA.

RAMBLA DE FABRA I PUIG
(ENTRE CARRER GRAN DE SANT ANDREU I DE CONCEPCIÓ ARENAL)
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DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA
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FASE 2 - PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS D'IRLANDA I DE LES MONGES - 1 MES + 1 SETMANA.
FASE 3 - PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE DE LES MONGES I GRAN DE SANT ANDREU - 1 MES + 1 SETMANA.
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CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT
ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
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DATA
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1
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1
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ivan moraz, eng. tèc.
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DOCUMENT 1

MEMÒRIA I AAN
NN
NEEXXEESS

ANNEX 20

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

A20 JUSTIFICACIÓ DE PREUS
El pressupost del present Projecte, ha estat realitzat a partir de la base de preus 2021 de l’ITEC, tot ajustant les
partides amb detall per adaptar-se a l’obra concreta a executar. En el document de pressupost, s’adjunten els
diferents preus unitaris, quadre de preus, així com els amidaments per cada una de les partides d’obra, donant lloc
al pressupost global de l’obra. Aquests preus unitaris estan compostos, en general, de mà d’obra, maquinària i
materials.
La justificació de preus adjunta, mostra el descompost de cada una de les partides d’obra recollides en el
pressupost de projecte. Com a primer apartat de la justificació de preus, es detallen els costos per hora dels
diferents oficis i maquinària i els costos per unitat de material. A partir d’aquests imports particulars, per a cada
una de les unitats d’obra, en el descompost de preus s’indiquen els oficis i maquinaria que intervenen detallant a
més el temps necessari per a executar la partida (concepte rendiment); també s’indica la quantitat de materials
que són necessaris. Tots aquests valors de quantitat i temps, multiplicats pels preus unitaris de mà d’obra,
maquinària i materials donen lloc al cost directe de la partida. A aquest cost directe de la partida, se li aplica un
percentatge de despeses indirectes que va associat a la tipologia i magnitud de l’obra, donat com a resultat el preu
unitari d’execució material de la partida (5% per a obres de BIMSA).
Aquesta justificació de preus, no és estricte sent possible que en obra, dependent dels recursos i característiques
de cada contractista, puguin produir-se variacions. Aquest aspecte de variabilitat segons el contractista fa que la
justificació de preus no sigui un element estrictament contractual, sent no obstant, l’element guia de partida per
a la formació de preus contradictoris en fase d’obra.

Autor del Projecte

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
PAGINA 1
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ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1

2

MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

A0112000

H

CAP DE COLLA

27,53000

€

A0121000

H

OFICIAL 1A

25,99000

€

A0122000

H

OFICIAL 1A PALETA

25,99000

€

A0124000

H

OFICIAL 1A FERRALLISTA

25,99000

€

A0125000

H

OFICIAL 1A SOLDADOR

26,42000

€

A012H000

H

OFICIAL 1A ELECTRICISTA

26,86000

€

A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

26,86000

€

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

25,99000

€

A012P000

H

OFICIAL 1A JARDINER

30,00000

€

A012P200

H

OFICIAL 2A JARDINER

28,10000

€

A012PV00

H

OFICIAL 1A ESPECIALISTA EN ARBORICULTURA I TÈCNIQUES VERTICALS

49,46000

€

A0134000

H

AJUDANT FERRALLISTA

23,07000

€

A013H000

H

AJUDANT ELECTRICISTA

23,04000

€

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

23,07000

€

A013P000

H

AJUDANT JARDINER

26,62000

€

A0140000

H

MANOBRE

21,70000

€

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

22,44000

€

A016P000

H

PEÓ JARDINER

22,91000

€

XPAUTY01

U

REALITZACIÓ DE TREBALLS DE MOSTRA, CONSISTENT AMB PINTAR AMB COLOR RAL,
SEGONS INDIQUI LA D.F., REALITZANT PROVES DE COLOR EN UNA SUPERFÍCIE DE 4 M²,
AMB APLICACIÓ DE COM A MÍNIM DE 3 CAPES CADASCUNA, EN DIFERENTS DIES, PER
DEIXAR TEMPS SUFICIENT DE SECAT, PER A LA POSTERIOR VALORACIÓ I DESICIÓ,
SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

250,00000

€

TREBALLS DE NETEJA DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG (ÀMBIT
DE LES OBRES), CONSISTENTS EN LA NETEJA INTEGRAL DE TOTS ELES ELEMENTS,
MOBILIARI I PAVIMENTS, UN COP FINALITZADA L'OBRA, SEGONS ESPECIFICACIONS DE
LA D.F. I CRITERIS DELS TÈCNICS DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA.

1.500,00000

XPAUTY03

Pàg.:

U

€

322

C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS

15,71000

€

C1103331

H

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T, AMB MARTELL TRENCADOR

70,98000

€

C1105A00

H

RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR

64,73000

€

C110F900

H

FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA

93,59000

€

C1311440

H

PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 15 A 20 T

92,54000

€

C1312350

H

PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 21 A 25 T

103,08000

€

C1313330

H

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T

51,15000

€

C1315010

H

RETROEXCAVADORA PETITA

41,12000

€

C1317430

h

Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t

50,44000

€

C131U025

H

RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428 O EQUIVALENT

46,83000

€

C13350C0

H

CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T

67,72000

€

C133A030

H

COMPACTADOR DÚPLEX MANUAL DE 700 KG

7,75000

€

C133A0K0

H

PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM

5,48000

€

C133M0Q0

H

MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR

44,59000

€

C1501700

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T

33,03000

€

C1501800

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T

39,37000

€

C1501900

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T

49,34000

€

C1502E00

H

CAMIÓN CISTERNA DE 8 M3

43,57000

€

C1503000

H

CAMIÓ GRUA

45,65000

€

C1503500

H

CAMIÓ GRUA DE 5 T

48,05000

€

C1503U10

H

CAMIÓ GRUA DE 5 T

47,85000

€

C1504R00

H

CAMIÓN CON CESTA DE 10 M DE ALTURA COMO MÁXIMO

39,85000

€

C1702D00

H

CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC

28,19000

€

C1705600

H

FORMIGONERA DE 165 L

1,78000

€

C1709B00

H

ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

53,72000

€

C170D0A0

H

CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

61,92000

€

C170E000

H

ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA

41,84000

€

C170H000

H

MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT

8,46000

€

C170V100

T

DESPLAÇAMENTS, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MAQUINÀRIA DE PAVIMENTACIÓ DE
MESCLA BITUMINOSA EN CONJUNT D'OBRES

4,47000

€

C1B02B00

H

MÁQUINA PARA PINTAR BANDAS DE VIAL, DE ACCIONAMIENTO MANUAL

26,59000

€

C1B0A000

H

MÀQUINA PER A CLAVAR MUNTANTS METÀL·LICS

42,41000

€

C2005000

H

REGLE VIBRATORI

4,29000

€

C200F000

H

MÀQUINA TALADRADORA

3,42000

€

C200H000

H

MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

8,22000

€

C200S000

H

EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC

6,73000

€

C200SU00

H

EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC

6,61000

€

CRE21100

H

TISORES PNEUMÀTIQUES, AMB PART PROPORCIONAL DE COMPRESSOR

3,89000

€

CRE23000

H

MOTOSERRA

3,25000

€

CZ111000

H

GRUP ELECTRÒGEN D' 1 A 5 KVA

2,54000

€

CZ112000

H

GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA

8,58000

€

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

3

MATERIALS

Pàg.:

4

MATERIALS

1,54000

€

SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM

16,67000

€

T

SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS

17,03000

€

T

GRAVA DE PEDRERA PER A DRENS

17,40000

€

B0331C00

T

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 3 A 6 MM

16,70000

€

B03D5000

M3

TERRA ADEQUADA

5,63000

€

B03JU101

M²

ESTESA DE MALLA

3,20000

€

B0111000

M3

AIGUA

B0310500

T

B0312020
B0330020

170504 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9SB0

T

DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO
ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI
200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000

€

B7B151F0

M2

GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE
200 A 250 G/M2

1,03000

€

B89ZV010

KG

PINTURA TRICOMPONENT ACRÍLICA DE POLIURETÀ AMB
ANTILLISCANTS I ANTICARBORANTS, DE COLOR A ESCOLLIR

18,62000

€

0,93000

€

B8ZAP000

KG

BREA EPOXI

8,55000

€

CARACTERÍSTIQUES

B03JU102

M²

MILLORA DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT MITJANÇANT BM-3C I FIBRES.

B0512401

T

CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

103,55000

€

B96118G0

M

PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A
VORADA, DE 20X25 CM

24,43000

€

B0514301

T

CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS

103,55000

€

B9616870

M

PEDRA SORRENCA, RECTA, ESCAIRADA, BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 20X25 CM

25,43000

€

B051E201

T

CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS

160,66000

€

B9616871

M

28,65000

€

B0532310

KG

CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ

0,22000

€

B0552100

KG

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
D'ADHERÈNCIA TIPUS C60B3/B2 ADH, SEGONS UNE-EN 13808

0,24000

€

VORADA DE PEDRA NATURAL ARÈNISCA, DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES A LES
EXISTENTS, PER A LA REPOSICIÓ DE VORADA MALTMESA DE GUALS DE VIANANTS, DE
FORMA RECTA, DE 15X40 CM, AMB UNA LONGITUD DE 90 CM., COL·LOCADA SOBRE BASE
DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM² DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I
DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.

B0552460

KG

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 50% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
D'IMPRIMACIÓ TIPUS C50BF4 IMP AMB UN CONTINGUT DE FLUIDIFICANT >3%, SEGONS
UNE-EN 13808

0,25000

€

B96AYAA3

M

VORADA RECTA DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA,
INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

36,23000

€

B97422E1

U

€

M3

HORMIGÓN HM-20/P/10/I DE CONSISTENCIA PLÁSTICA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 10
MM, CON >= 200 KG/M3 DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN I

63,37000

€

PEÇA MONOCAPA DE MORTER DE CIMENT COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, PER A
RIGOLES

0,94000

B064100C

B97423E1

U

PEÇA DE MORTER DE CIMENT COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES

1,60000

€

B064300C

M3

FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

63,04000

€

B99ZY121

U

ESCOCELL RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER CORTEN, DE 140X100X20 CM I DE 15 MM
DE GRUIX

190,94000

€

B064500B

M3

HORMIGÓN HM-20/B/40/I DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40
MM, CON >= 200 KG/M3 DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN I

61,44000

€

B9E13200

M2

PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT

6,64000

€

B064500C

M3

FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

61,44000

€

B9H11352

M²

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 SURF B 50/70 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I
GRANULAT CALCARI

52,12000

€

B065910C

M3

FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

68,99000

€

B9H1V100

T

37,19000

€

B06NN14C

M3

FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

60,36000

€

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 BIN 50/70 G (G12), AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I
GRANULAT CALCARI

B9H1V120

T

€

T

MORTERO PARA ALBAÑILERÍA, CLASE M 5 (5 N/MM2), EN SACOS, DE DESIGNACIÓN (G)
SEGÚN NORMA UNE-EN 998-2

35,10000

€

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN 50/70 S (S20), AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I
GRANULAT GRANITIC.

41,46000

B0710150
B0710250

T

MORTERO PARA ALBAÑILERÍA, CLASE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓN (G)
SEGÚN NORMA UNE-EN 998-2

32,12000

€

B9H1V130

T

43,13000

€

B0714000

KG

MORTER SINTÈTIC EPOXI RESINES EPOXI

2,55000

€

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D (D12), AMB
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANITIC.

B0715000

KG

MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES

0,82000

€

B9H1V160

T

38,92000

€

B0A14200

KG

FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM

1,22000

€

B0B2A000

KG

ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

0,64000

€

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL, AC 11 SURF
50/70 S, AC 11 SURF 35/50 S (S-10), AMB GRANULAT PER A RODAMENT I BETUM ASFÀLTIC
DE PENETRACIÓ. ESTÀ INCLÒS FINS UN 5% DE RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA.
COL.LOCADA A L'OBRA AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL

B0DF7G0A

U

MOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ D'ENLLUMENAT DE 38X38X55 CM, PER
A 150 USOS

1,06000

€

BBA11000

KG

PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ

8,16000

€

BBA1M000

KG

MICROESFERAS DE VIDRIO

3,55000

€

B0F1D2A1

U

MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR

0,18000

€

BBMZ1B20

M

8,07000

€

B2RA61H0

T

DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE HORMIGÓN
INERTES CON UNA DENSIDAD 1,45 T/M3, PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O
DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO 170101 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN
MAM/304/2002)

8,00000

€

SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, PER A SENYALITZACIÓ
VERTICAL

BDDZU010

u

Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i
tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN
124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total

351,17000

€

B2RA65A0

T

DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS MEZCLADOS NO
PELIGROSOS (NO ESPECIALES) CON UNA DENSIDAD 0,43 T/M3, PROCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO 170904 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE
RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002)

97,00000

€

BDGZB610

M

BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

0,49000

€

BDK214F5

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

43,40000

€

DEPOSICIÓN CONTROLADA EN VERTEDERO AUTORIZADO DE RESIDUOS DE TIERRA
INERTES CON UNA DENSIDAD 1,6 T/M3, PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN, CON CÓDIG

4,50000

BDK214J5

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 70X70X50 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

54,72000

€

B2RA7LP0

M3

€

323

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004
Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

5

MATERIALS
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BDKZ3150

U

BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE
25 KG DE PES

21,37000

€

BDKZHJB0

U

BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

103,42000

€

BDKZHJB1

U

BASTIMENT I TAPA DE DOBLE FULLA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL HOMOLOGADA PER
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE
DE 700X700X850 MM , ARTICULADA AMB TANCAMENT ANTIRROBATORI, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE B250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB LA GRABACIÓ
DE L'ANAGRAMA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA = ´´TC - AJB´´.

379,94000

€

BG212910

M

TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,46000

€

BG22RJ10

M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,01000

€

BG22TH10

M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,72000

€

BG22TL10

M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,84000

€

BG319530

M

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
PVC

1,19000

€

BG31D560

M

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ
RZ, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21030-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X10 MM2,
AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

3,74000

€

1,29000

€

BG380900

M

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2

BG3ZE110

U

TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2

1,35000

€

BGD2E010

U

PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM

12,52000

€

BGDZE030

U

SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI

0,85000

€

BGW38000

U

PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

0,33000

€

BGY38000

U

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

0,16000

€

BHGWU00A

U

CAIXA DE CONNEXIÓ PER A CONNEXIÓ, PROTECCIÓ I SECCIONAMENT MODEL DF20/0,
DE MAJO MATERIAL ELÈCTRIC, SL O SIMILAR, CLASSE II, DE GRAU DE PROTECCIÓ IP 315
PER A ALIMENTACIÓ TETRAPOLAR AMB CABLE DE FINS A 10 MM2, INCLOS 4 FUSIBLES
CILINDRICS DE 10X38. LES CAIXES DE CONNEXIONS DISPOSARAN DE FUSIBLES PER A
CADA CONDUCTOR I ESTARAN DOTADES D'ELEMENTS DE CONNEXIÓ, BORNS I
PORTAFUSIBLES AMB TAPA TANCADA MITJANYANT UN CARGOL IMPERDIBLE I QUE EN
RETIRAR AQUESTA, QUEDI DESCONNECTADA LA INSTAL'LACIÓ ELÉCTRICA DEL FANAL.

4,28000

€

BHMZ1006

U

CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO

BHR01S041

U

COLUMNA TRONCOCÒNICA INVERTIDA DE XAPA GALVANITZADA MODEL PEP DE LES
MATEIXES CARACTERÍSTIQUES A LES EXISTENTS A LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, AMB
COS INTERMITG DE FOSSA D'ALUMINI, AMB 5 LÀMPARES DE VSAP DE 100W, DE 5
METRES D'ALÇADA TOTAL, FORMAT PER COLUMNA CILINDRICA D'ACER ESTRUCTURAL I
ACABAT GALVANITZAT, DE 250 MM DE DIAMETRE SUPERIOR I 180 MM INFERIOR, AMB
DOBLE PORTELLA PER A CONEXIÓ ELÈCTRICA I PER A CONEXIÓ DE
TELECOMUNICACIONS IMI, PER COL.LOCACIO SOBRE DAU DE FORMIGO, COL·LOCADA
SOBRE DAU DE FORMIGÓ. INCLOU P.P. D'ELEMENTS D'ACORATGE I FIXACIÓ. SENSE
ANELL DECORATIU A LA BASE, INCLOU LA PINTURA ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A
L'ALÇADA DE LA PORTELLA I PINTAT FINS A 3,0 M D'ALÇADA AMB PINTURA ANTIGRAFITTI
I ANTINGANXINES HOMOLOGADA.

15,69000

€

1.458,00000

€

HAN DE COMPLIR AMB LES NORMES UNE-EN 40, CAL APORTAR ELS CERTIFICATS I
DOCUMENTACIÓ DETALLADA A LES ESPECIFICACIONS GENERALS DE I'INFORME.
DISPOSARA DE CARTEL· LES A LA PART INFERIOR FINS UNA ALÇADA DE 150 MM TAL
COM ESPECIFICA EL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES.LA PORTELLA SERA DE 300 MM
D'ALÇADA I AMB UN SOL PUNT DE TANCAMENT, AMB DOS PUNTS DE RECOLZAMENT.

LES COLUMNES, HAN DE COMPLIR AMB LES SEGÜENTS ESPECIFICACIONS
DETALLADES AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES:
324

BQ115BB2

U

BANC DE SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI, IMPRIMACIÓ EN POLS I ACABAT AMB
PINTURA EN POLS POLIÈSTER TIPUS OXIRON PLATEJAT, SEIENT I RESPATLLER DE
FUSTA D'IROKO ENVARNISAT NATURAL, TRACTADA TROPICAL I CERTIFICADA FSC, AMB
UNA LONGITUD DE 3,00 MTS., UNA AMPLADA DE 0,58 MTS., UNA ALÇADA TOTAL DE 0,83
MTS. I UNA ALÇADA DE SEIENT DE 0,45 MTS., ENCORAT PER MITJÀ DE CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE, INCLOU EL TRACTAMENT ANTIGRAFITI, LA FUSTA HA DE TENIR EL
CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC
O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA
HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

1.192,49000

€

BQ21YH70

U

PAPERERA TIPUS BARCELONA DE 70 L DE CAPACITAT FORMADA PER CUBETA ABATIBLE
DE PLANXA D'ACER PERFORADA AMB ACABAT ESMALTAT, AMB CENDRER INCORPORAT
I SUPORTS LATERALS DE TUB D'ACER DE 40 MM DE DIÀMETRE, DE 90 CM D'ALÇÀRIA
TOTAL

118,70000

€

BQ44UF91

U

PILONA DE POLÍMERS FLEXIBLES TIPUS BARCELONA'92, TIPUS 4 DE SABACAUCHO O
EQUIVALENT, DE COMPOSITE POLIMÈRIC AMB NANOPARTÍCULES REFORÇANTS, ASSAIG
PARÀMETRE DE LESIONS EN CAP HIC < 460, DE 100 MM DE DIÀMETRE, 1000 MM
D'ALÇÀRIA TOTAL I 800 MM D'ALÇARIA LLIURE, PER A FIXAR AL TERRA, DE COLOR GRIS
METALITZAT, AMB UNA ARGOLLA REFLECTANT

102,60000

€

BQZ5Y122

U

APARCAMENT DE BICICLETES, D'ACER INOX AMB PROTECCIÓ ANTI-VANDALISME
MITJANÇANT CABLE D'ACER INTERIOR DE 10 MM

212,60000

€

BR3P2110

M3

TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

36,87000

€

BR3PY001

M3

TERRA ADOBADA I GARBELLADA, DE TEXTURA FRANC-SORRENCA, AMB UN CONTINGUT
MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 3%, I AMB LES CARACTERÍSTIQUES DESCRITES PER
A LA TERRA DE JARDINERIA SEGONS L'APARTAT 5.3 DE LA NTJ 08G

25,87000

€

BR3PYS25

U

SUBSTRAT BARREJA FORMULAT A BASE DE MANTA ORGÀNIC I SORRA VOLCÀNICA DE
GRANULOMETRIA 0-6 MM, SUBMINISTRAT EN SACS(M3 ENSACAT) FINS A LA COBERTA,
PUJAT AMB MITJANS DE L'OBRA, ESTÈS AMB MITJANS MANUALS, AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES FISICO-QUÍMIQUES:

24,99000

€

BR44YE2C

U

PLATANUS X HISPANICA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE
MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

138,85000

€

BR82Y010

U

ELEMENT DE FUSTA D'1,2 A 1,8 M D'ALÇÀRIA, PER A PROTECCIÓ D'ARBRES

23,95000

€

BR82YC20

u

Tutor per a cactàcies de 400 cm d'alçària vista

29,16000

€

BRZ21A30

U

ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA

9,60000

€

BRZ22510

U

ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES

0,41000

€

BRZ8Y310

U

TUB PERFORAT DE 60 MM PER AIREACIÓ

2,08000

€
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701821

M3

Pàg.:

8

ELEMENTS COMPOSTOS

Rend.: 1,000

MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

89,45000

B0111000

€

M3

AIGUA

0,200

x

1,54000 =

Subtotal:

Unitats

Preu

Parcial

Import

0,30800
135,07390

135,07390

COST DIRECTE

159,92640

COST EXECUCIÓ MATERIAL

159,92640

Ma d'obra
A0150000

H

1,000 /R x

MANOBRE ESPECIALISTA

22,44000 =

Subtotal:

22,44000
22,44000

D070A8B1

M3

22,44000

Maquinària
C1705600

H

0,700 /R x

FORMIGONERA DE 165 L

1,78000 =

Subtotal:

1,24600
1,24600

Rend.: 1,000

MORTER MIXT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S, CALÇ I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0.5:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

1,24600

129,81000

Unitats

Materials

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
B0111000
B0312020
B0512401

M3
T
T

AIGUA
SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS
CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200

x

1,54000 =

0,30800

1,520

x

17,03000 =

25,88560

0,380

x

103,55000 =

A0150000

22,44000 =

Subtotal:

39,34900
65,54260

1,050 /R x

MANOBRE ESPECIALISTA

23,56200
23,56200

23,56200

Maquinària
C1705600

Subtotal:

H

H

0,725 /R x

FORMIGONERA DE 165 L

65,54260

1,78000 =

Subtotal:

Altres

1,29050
1,29050

1,29050

Materials
A%AUX001 %

1,000 % s

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

22,44000 =

Subtotal:

0,22440
0,22440

COST DIRECTE

0,22440
89,45300

B0514301

T

CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,380

x

103,55000 =

39,34900

B0312020

T

SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,380

x

17,03000 =

23,50140

B0532310

KG

CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ

190,000

x

0,22000 =

41,80000

0,200

x

1,54000 =

0,30800

B0111000
COST EXECUCIÓ MATERIAL
D070A4D1

M3

MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S, CALÇ I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

M3

Rend.: 1,000

159,93000

Unitats

Preu

Parcial

Subtotal:

€

D0B2A100

Import

KG

Ma d'obra
A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

1,050 /R x

22,44000 =

Subtotal:

23,56200
23,56200

H

FORMIGONERA DE 165 L

0,725 /R x

1,78000 =

Subtotal:
T

SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,530

x

17,03000 =

26,05590

B0514301

T

CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,200

x

103,55000 =

20,71000

B0532310

KG

CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ

400,000

x

0,22000 =

88,00000

129,81090

COST EXECUCIÓ MATERIAL

129,81090

ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000

0,93000

Preu

Parcial

A0124000

H

OFICIAL 1A FERRALLISTA

0,005 /R x

25,99000 =

0,12995

A0134000

H

AJUDANT FERRALLISTA

0,0051 /R x

23,07000 =

0,11766

1,29050

Subtotal:

Materials
B0312020

104,95840

€

Import

Ma d'obra

1,29050
1,29050

104,95840

COST DIRECTE

Unitats

23,56200

Maquinària
C1705600

AIGUA

89,45300

0,24761

0,24761

Materials
B0A14200

KG

FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM

0,010

x

1,22000 =

0,01220

B0B2A000

KG

ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,050

x

0,64000 =

0,67200

Subtotal:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

9

ELEMENTS COMPOSTOS

FG13TY11

U

COST DIRECTE

0,93181

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,93181

ADAPTACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT
EXISTENT,
PER
ALIMENTAR
EL
NOU
ENLLUMENAT, INCLOU EL CANVI DE L'ELEMENT
DE GOVERN AL TIPUS CITILUX I ADEQÜAR LA
COMUNICACIÓ A FIBRA ÒPTICA O TARGETA
GPRS AMB SAI. PINTAR EL QUADRE AMB
PINTURA ANTIGRAFITIS I ANTIENGANXINES I
ADEQÜAR LA BANCADA EN CAS DE SER
NECESSARI.
INCLOU
TOTES
LES
LEGALITZACIONS, DOCUMENTACIONS, TAXES E
IMPOSTOS, PROJECTE I TRÀMITS NECESSARIA
AMB LA COMPANYIA ENDESA PER FER LA
MODIFICACIÓ DEL QUADRE.

Rend.: 1,000

500,00000

FZ21TOP1

€

476,19048

Rend.: 1,000

500,0000
1.500,00000

€

1.428,57143

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________
U

REALITZACIÓ
L'INVENTARI
INDICACIONS
TÈCNIQUES
PROGRAMA
BARCELONA.

DE
DE
DEL
PER
INCA

L'ACTUALITZACIÓ
DE
SENYALITZACIÓ SEGONS
PLEC D'ESPECIFICACIONS
AL MANTENIMENT DEL
DE L'AJUNTAMENT DE

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE

FZ21SEN1

REALITZACIÓ D'UN AIXECAMENT TOPOGRÀFIC
DE FINAL D'OBRA EN 3D, INCLÒS EN EL
PROJECTE AS.BUILT, SEGONS INDICACIONS
DEL PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER
AL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA
MUNICIPAL 3D DE L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA (VERSIÓ 2.0) DEL GENER DEL 2016,
D'OBLIGAT COMPLIMENT.

1.500,00000

€

1.428,57143
1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
LEGALITZACIÓ
DE
LA
INSTAL.LACIÓ
D´ELECTRICITAT I ENLLUMENAT (INCLOU
PROJECTE ELÈCTRIC LEGALITZAT, DESPESES
DE
PROJECTE
I
LEGALITZACIÓ
DE
L'ENLLUMENAT
(HONORARIS
PROJECTES,
PERMISOS, I GESTIONS AMB LES COMPANYIES),
AIXÍ COM D'ABONAMENT INTEGRE EN
CONCEPTE
DE
LA
VERIFICACIÓ
DE
L'INSTAL.LACIÓ I LA REALITZACIÓ DELS
AJUSTAMENTS TÈCNICS NECESSARIS A
REALITZAR SOBRE LA LÍNEA EXISTENT A
MANTENIR, PER TAL DE CONECTAR ELS PUNTS
DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL QUADRE NOU
DE CONEXIÓ I LA COL.LOCACIÓ D'UN
ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES
OBRES, PER TAL DE LEGALITZAR LA LÍNIA PER
MODIFICACIÓ
D'ARMARI,
SEGONS
ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI
D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL. INCLOU
CERTIFICATS DE LES LLUMINÀRIES CE I
AGARNTIES, INCLOU CERTIFICATS DE LES
COLUMNES CE I CERTIFICATS DE FORMIGÓ,
PINTURES I TRACTRAMENTS DE PROTECCIÓ.

U

COST DIRECTE

COST EXECUCIÓ MATERIAL
U

10

ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE

FPAAIM01

Pàg.:

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

600,00000

€

571,42857
600,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

11

PARTIDES D'OBRA

P-1

F169U010

Pàg.:

12

PARTIDES D'OBRA

u

Cala de 1x1 m per a localització d'arrels al voltant
dels arbres existents al inici de l'obra, amb excavació
de terres fins a localització d'arrels a una fondària
màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000

Unitats

120,28

Preu

Parcial

Maquinària

€

Import

C1105A00

H

RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

C1313330

H

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,043 /R x

64,73000 =

2,78339

0,0265 /R x

51,15000 =

1,35548

0,030 /R x

15,71000 =

0,47130

Ma d'obra
A0121000

H

OFICIAL 1A

1,000 /R x

25,99000 =

25,99000

A0140000

H

MANOBRE

1,000 /R x

21,70000 =

21,70000

Subtotal:

Subtotal:

47,69000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

47,69000

4,61017

4,61017
4,61017
0,23051

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària
C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

1,000 /R x

15,71000 =

15,71000

C1317430

h

Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t

1,000 /R x

50,44000 =

50,44000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-4

66,15000

m2

66,15000

1,50 %

0,71535

5,00 %

114,55535
5,72777

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F2194U12

Demolició de paviment de llambordes, llambordins i
empedrats col·locats sobre terra o formigó, de 0,60 m
d'amplària, com a màxim, amb martell picador

4,84068

Rend.: 1,000

Unitats

5,71

Preu

Parcial

22,44000 =

3,99656

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

0,1781 /R x

MANOBRE ESPECIALISTA

Subtotal:

120,28312

3,99656

3,99656

Maquinària
P-2

F21913Z5

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
mitjans mecànics i manuals i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000

4,51

C1101200

€

H

Unitats
H

0,100 /R x

MANOBRE ESPECIALISTA

15,71000 =

Subtotal:
Preu

Parcial

22,44000 =

2,24400

Import

Ma d'obra
A0150000

0,0892 /R x

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

Subtotal:

2,24400

1,40133
1,40133

1,40133

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,03997

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

5,43786
0,27189

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,24400

5,70975

Maquinària
C1313330

H

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,024 /R x

51,15000 =

1,22760

C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,050 /R x

15,71000 =

0,78550

Subtotal:

P-5

2,01310
1,50 %

0,03366

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4,29076
0,21454

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-3

F2193AN1

m

Demolició de rigola de llambordes de pedra natural,
de més de 20 m de llargària, col·locada sobre base
de formigó, inclosa la base, amb mitjants mecànics o
manuals, i càrrega sobre camió

Unitats

4,84

Preu

Parcial

Demolició de paviments de lloses de formigo/pedra
natural de qualsevol gruix i amplària sobre llit de
formigó, amb martell picador

Rend.: 1,000

3,80

Preu

Parcial

22,44000 =

1,50124

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

0,0669 /R x
Subtotal:

1,50124

1,50124

Maquinària

4,50530

Rend.: 1,000

m2

Unitats

2,01310

DESPESES AUXILIARS

F2194U40

C1101200

€

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,1337 /R x
Subtotal:

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

13

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

0,01501

5,00 %

3,61668
0,18083

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F2194UET

u

Retirada de les tapes de registre de serveis existents
afectades, adeqüació i restauració per a la posterior
col.locació, inclòs anivellament, recrescut i regulació a
la nova cota.

Maquinària
C1101200

Rend.: 1,000

0,200 /R x

MANOBRE

0,150 /R x

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

6,27

15,71000 =

Subtotal:

€

Preu

Parcial

21,70000 =

4,34000

Subtotal:

Import

P-9

4,34000

2,35650
1,50 %

0,11726

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

10,29076
0,51454

F219KBC0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

10,80529

Rend.: 1,000

Unitats

8,86

Preu

Parcial

22,44000 =

6,05880

€

Import

Ma d'obra
C1101200

H

0,100 /R x

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

15,71000 =

1,57100

A0150000

H

0,270 /R x

MANOBRE ESPECIALISTA

Subtotal:
Subtotal:

1,57100

1,57100

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06510

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

5,97610
0,29881

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F2195D24

m2

Arrencada de recrescut del paviment de morter de
ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

C170H000

13,88

H

Preu

0,600 /R x

MANOBRE

21,70000 =

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial

m2

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,270 /R x

8,46000 =

Subtotal:

€

Import

P-10

13,02000

0,19530

5,00 %

13,21530
0,66077

2,28420
2,28420

2,28420

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09088

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

8,43388
0,42169

10,81

Parcial

H

MANOBRE

0,050 /R x

21,70000 =

1,08500

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

0,300 /R x

22,44000 =

6,73200

Subtotal:

7,81700

8,85558

Rend.: 1,000

1,40

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000
A012N000

H
H

MANOBRE

0,012 /R x

21,70000 =

0,26040

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,006 /R x

25,99000 =

0,15594

Subtotal:

€

0,41634

0,41634

Maquinària

Import

Ma d'obra
A0140000

Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos
aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de
runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada

Unitats

13,87607

Preu

m2

13,02000

1,50 %

Rend.: 1,000

Unitats

F219UF63

13,02000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F219CC12

6,05880

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

A0140000

H

6,27491

Rend.: 1,000

6,05880

Maquinària

Ma d'obra

P-8

2,35650

DESPESES AUXILIARS

4,34000

Maquinària

P-7

2,35650

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

H

H

3,79752

Ma d'obra
A0140000

14

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-6

Pàg.:

C110F900

H

FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA
AUTOMÀTICA

0,006 /R x

93,59000 =

0,56154

C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,006 /R x

15,71000 =

0,09426

C170E000

H

ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA

0,006 /R x

41,84000 =

0,25104

Subtotal:
7,81700
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

15

PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

16

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,00625

5,00 %

1,32943
0,06647

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-13

F219YAL5

m2

Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de
gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000

4,90

Unitats

1,39590

Preu

Parcial

0,0078 /R x

92,54000 =

0,72181

0,061 /R x

64,73000 =

3,94853

€

Import

Maquinària
P-11

F219UFA3

m2

Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos
aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de
runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada

Rend.: 1,000

1,86

€

C1311440

H

PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 15
A 20 T

C1105A00

H

RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Ma d'obra
A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,008 /R x

25,99000 =

0,20792

A0140000

H

MANOBRE

0,016 /R x

21,70000 =

0,34720

Subtotal:
H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,008 /R x

0,55512
15,71000 =

0,55512

P-14

F21B2001

m

Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

0,12568

C110F900

H

FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA
AUTOMÀTICA

0,008 /R x

93,59000 =

0,74872

C170E000

H

ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA

0,008 /R x

41,84000 =

0,33472

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,90386

Rend.: 1,000

21,88

Unitats

Preu

u

Demolició d'escossell de qualsevol forma o tipus,
col·locat sobre formigó, amb mitjans mecànics o
manuals, i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

1,20912

H

MANOBRE ESPECIALISTA

0,500 /R x

22,44000 =

11,22000

A0140000

H

MANOBRE

0,040 /R x

21,70000 =

0,86800

Subtotal:

1,20912

1,50 %

0,00833

5,00 %

1,77257
0,08863

Unitats

19,75

Preu

Parcial

€

Import

12,08800

12,08800

Maquinària
C1312350

H

PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 21 A 25 T

0,045 /R x

103,08000 =

4,63860

C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,250 /R x

15,71000 =

3,92750

1,86120

Rend.: 1,000

Parcial

A0150000

Subtotal:
F219V210

4,67034
0,23352

5,00 %

Ma d'obra

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-12

4,67034

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària
C1101200

4,67034

€

8,56610

8,56610

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18132

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

20,83542
1,04177

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

21,87719

Maquinària
C1103331

H

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T, AMB MARTELL TRENCADOR

0,265 /R x

70,98000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,80970
18,80970

5,00 %

P-15

F21B3001

m

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

18,80970

Rend.: 1,000

Unitats

18,79

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

18,80970
0,94049
19,75019

A0125000

H

OFICIAL 1A SOLDADOR

0,300 /R x

26,42000 =

7,92600

A0140000

H

MANOBRE

0,210 /R x

21,70000 =

4,55700

A0121000

H

OFICIAL 1A

0,052 /R x

25,99000 =

1,35148

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

0,060 /R x

22,44000 =

1,34640

Subtotal:
Maquinària

329

15,18088

15,18088
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

17

PARTIDES D'OBRA

C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,030 /R x

15,71000 =

0,47130

C200S000

H

EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,300 /R x

6,73000 =

2,01900

Subtotal:

2,49030

u

0,06543

2,49030

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

14,29908
0,71495

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,22771

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

17,89889
0,89494

Unitats

P-18

F222H422

M³

18,79384

Rend.: 1,000

8,04

Preu

Parcial

22,44000 =

5,61000

9,87195

1,50 %

1,50 %

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

9,87195

DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F21QQB01

18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-16

Pàg.:

€

Import

EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO DE 1 M²
I DE 2 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN
TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), RAMB
MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES
D'EXTRACCIO
I
CARREGA
MANUAL.
,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ,
INCLOSOS
TOTS ELS TRANSPORTS I
CÀRREGUES INTERMÈDIES NECESSÀRIES PER
A L’EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

15,01403

Rend.: 1,000

11,91

€

Ma d'obra
A0150000

H

0,250 /R x

MANOBRE ESPECIALISTA

Subtotal:

Unitats

5,61000

A0140000

Maquinària
C1101200

H

0,125 /R x

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

15,71000 =

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

M³

H

0,010 /R x

MANOBRE

1,96375

21,70000 =

0,21700

Subtotal:

1,96375

1,96375

1,50 %

0,08415

5,00 %

7,65790
0,38290

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F2225432

Parcial

0,21700

EXCAVACIÓ
DE
RASA
PER
A
PAS
D'INSTAL·LACIONS EN PRESÈNCIA DE SERVEIS,
DE MÉS DE 1 METRE D'AMPLÀRIA I MÉS DE 60
CM DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE
(SPT 20-50), REBLERT I COMPACTACIÓ AMB
TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB MITJANS
MANUALS I MECÀNICS (PALA EXCAVADORA) I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT, I
AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA,
INCLOSOS
TOTS ELS TRANSPORTS I
CÀRREGUES INTERMÈDIES NECESSÀRIES PER
A L’EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

C1313330

H

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

15,01

51,15000 =

Subtotal:

8,04080

Rend.: 1,000

0,2174 /R x

€

P-19

F227500F

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00326

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

11,34027
0,56701

M²

REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA
D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0.6 M, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM

11,90728

Rend.: 1,000

Unitats
A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

A0140000

H

MANOBRE

4,77

Preu

Parcial

0,110 /R x

22,44000 =

2,46840

0,0675 /R x

21,70000 =

1,46475

Preu

Parcial

Import

0,201 /R x

21,70000 =

Subtotal:

4,36170
4,36170

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,193 /R x

51,15000 =

H

PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM

0,110 /R x
Subtotal:

4,36170

Maquinària
H

€

Import

3,93315

3,93315

Maquinària
C133A0K0

C1313330

11,12001

Ma d'obra

Unitats
MANOBRE

11,12001

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
H

0,21700

11,12001

Subtotal:

A0140000

Import

Maquinària
Subtotal:

P-17

Preu

Ma d'obra

5,61000

9,87195

330

5,48000 =

0,60280
0,60280

0,60280
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,10 %

0,00393

5,00 %

4,53988
0,22699

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F228A10F

M³

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA PER A
SERVEIS D'AMPLADA DE FINS A 0,6 M, AMB
MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ O DE PRÈSTEC (SENSE INCLOURE
MATERIAL D'APORTACIÓ), EN TONGADES DE
GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM.

Ma d'obra
A0140000

H

4,76688

Rend.: 1,000

13,55

€

P-23

0,220 /R x

MANOBRE ESPECIALISTA

Preu

Parcial

22,44000 =

4,93680

Subtotal:

F2R45069

M³

Import

4,93680

C1313330

H

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x

51,15000 =

6,18915

C133A030

H

COMPACTADOR DÚPLEX MANUAL DE 700 KG

0,220 /R x

7,75000 =

1,70500

Subtotal:

M³

SUBMINISTRAMENT
D'APORTACIÓ.

DE

TERRA

0,32550

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

22,02550
1,10128

7,89415

0,07405

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

12,90500
0,64525

Unitats
M3

TERRA ADEQUADA

x

1,000

5,91

5,63000 =

Subtotal:

Parcial

F2R24200

M³

0,021 /R x

92,54000 =

1,94334

C1501800

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T

0,145 /R x

39,37000 =

5,70865

P-24

F2R6426A

M³

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A
TRANSPORT DE 7T O 12 T, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 20 KM,
TOT INCLÒS.

7,65199
7,65199
0,38260

5,00 %

8,03459

9,53

Preu

Parcial

5,63000

C1311440

H

PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 15
A 20 T

0,007 /R x

92,54000 =

0,64778

C1501800

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T

0,214 /R x

39,37000 =

8,42518

0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

5,63000
0,28150

Subtotal:

5,91150
23,13

Parcial

Import

7,65199

Rend.: 1,000

Unitats

5,63000

Preu

€

€

Import

Maquinària

1,50 %

Unitats

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,63000

Rend.: 1,000

Preu

PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 15
A 20 T

€

DESPESES AUXILIARS

CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBA DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ EN FRACCIONS,
SEGONS REAL DECRET 105/2008, AMB MITJANS
MANUALS.

8,03

H

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-22

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

13,55025

Preu

23,12678

C1311440

7,89415

1,50 %

Rend.: 1,000

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7T O 12 T, I TEMPS D'ESPERA, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 20 KM,
TOT INCLÒS.

Materials
B03D5000

21,70000

1,50 %

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

ADEQUADA

21,70000

Maquinària

4,93680

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F2A15000

21,70000

DESPESES AUXILIARS

Unitats

Maquinària

P-21

21,70000 =

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
H

1,000 /R x

MANOBRE

Subtotal:

Ma d'obra
A0150000

20

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-20

Pàg.:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Import

331

9,07296

5,00 %

9,07296
9,07296
0,45365
9,52661
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PARTIDES D'OBRA

P-25

F2RA61H0

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

M³

DEPOSICIÓ
CONTROLADA
A
DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M³, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000

12,18

B2RA7LP0

€

M3

DEPOSICIÓN CONTROLADA EN VERTEDERO
AUTORIZADO DE RESIDUOS DE TIERRA
INERTES CON UNA DENSIDAD 1,6 T/M3,
PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN, CON CÓDIG
170504 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE
RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002)

x

1,000

4,50000 =

Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

T

DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE
RECICLAJE DE RESIDUOS DE HORMIGÓN
INERTES CON UNA DENSIDAD 1,45 T/M3,
PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O
DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO 170101 SEGÚN LA
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN
MAM/304/2002)

x

1,450

8,00000 =

4,50000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,60000

P-28

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,60000

F31521B1

M³

11,60000

5,00 %

FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE
FONAMENTS, HM-20/P/10/I, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ.

4,72500

Rend.: 1,000

78,97

Preu

Parcial

21,70000 =

5,42500

DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,43 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

A0140000

12,18000

Rend.: 1,000

43,80

H

0,250 /R x

MANOBRE

Preu

Parcial

€

B064100C

M3

A%AUX001 %
T

DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE
RECICLAJE DE RESIDUOS MEZCLADOS NO
PELIGROSOS (NO ESPECIALES) CON UNA
DENSIDAD 0,43 T/M3, PROCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO
170904 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE
RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002)

5,42500

x

0,430

97,00000 =

5,42500

HORMIGÓN HM-20/P/10/I DE CONSISTENCIA
PLÁSTICA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 10 MM,
CON >= 200 KG/M3 DE CEMENTO, APTO PARA
CLASE DE EXPOSICIÓN I

x

1,100

63,37000 =

69,70700

69,70700

69,70700

Altres

Import

Materials
B2RA65A0

Import

Materials

Subtotal:
Unitats

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500 % s

41,71000

5,42533 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,08138
0,08138

0,08138
75,21338
3,76067

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

41,71000

78,97405

41,71000
P-29

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Ma d'obra

Subtotal:
M³

4,50000
0,22500

5,00 %

Unitats

11,60000
0,58000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F2RA65A0

4,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

P-26

4,50000

Import

Materials
B2RA61H0

22

F31B3000

KG

41,71000
2,08550

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE RASES I POUS

43,79550

Rend.: 1,000

Unitats

1,35

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P-27

F2RA7LP0

M³

DEPOSICIÓ
CONTROLADA
EN
DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000

4,73

€

A0134000

H

AJUDANT FERRALLISTA

0,008 /R x

23,07000 =

0,18456

A0124000

H

OFICIAL 1A FERRALLISTA

0,006 /R x

25,99000 =

0,15594

Subtotal:

0,34050

Materials
Unitats

Preu

Parcial

Import

Materials

332

B0A14200

KG

FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM

0,005

x

1,22000 =

0,00610

D0B2A100

KG

ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000

x

0,93181 =

0,93181

0,34050
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PARTIDES D'OBRA

0,93791

0,93791

m3

Subtotal:

0,00511

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,27433

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,28352
0,06418

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

51,77157
2,58858

1,34769

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, apte
per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000

Unitats

93,78

Preu

Parcial

A0140000

H

MANOBRE

0,5257 /R x

21,70000 =

11,40769

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,1752 /R x

25,99000 =

4,55345

Subtotal:

€

P-32

F961D87B

m

Vorada de pedra natural arènisca, de les mateixes
característiques a les existents, per a la reposició de
vorada maltmesa de guals de viannats, de forma
recta, de 15x40 cm., amb una longitud de 90 cm.,
col.locada sobre base de formigóno estructural de 20
N/mm² de resistencia a compressió I de 20 a 25 cm
d'alçària i rejuntada.

Import

0,1752 /R x

REGLE VIBRATORI

Subtotal:

15,96114

M3

FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

x

1,050

Subtotal:

Preu

Parcial

H

MANOBRE

0,210 /R x

21,70000 =

4,55700

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,210 /R x

25,99000 =

5,45790

Subtotal:

0,75161
68,99000 =

42,66

A0140000

0,75161
0,75161

FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,030

x

60,36000 =

1,81080

B9616871

VORADA DE PEDRA NATURAL ARÈNISCA, DE
LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES A LES
EXISTENTS, PER A LA REPOSICIÓ DE VORADA
MALTMESA DE GUALS DE VIANANTS, DE FORMA
RECTA, DE 15X40 CM, AMB UNA LONGITUD DE
90 CM., COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ
NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM² DE
RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A
25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.

1,000

x

28,65000 =

28,65000

72,43950

M

72,43950

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,15961

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

89,31186
4,46559

m

Vorada de pedra sorrenca escairada, buixardada, de
forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada

Rend.: 1,000

54,36

€

Unitats

Preu

Parcial

A0140000

H

MANOBRE

0,535 /R x

21,70000 =

11,60950

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,257 /R x

25,99000 =

6,67943

Subtotal:

18,28893

F961Y325

m

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15022

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

40,62592
2,03130

Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25
cm, col·locada sobre de formigó HM-20/P/40/I de 25 a
30 cm d'alçària

Rend.: 1,000

Unitats

B06NN14C M3

FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

1,050

x

25,43000 =

26,70150

0,1078

x

60,36000 =

6,50681

42,65722

52,98

€

18,28893

Materials
PEDRA SORRENCA, RECTA, ESCAIRADA,
BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 20X25 CM

30,46080

Import
P-33

M

30,46080

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

B9616870

10,01490

93,77745
Subtotal:

F961D87A

Import

10,01490

B06NN14C M3
72,43950

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-31

€

Materials

Materials
B065910C

Rend.: 1,000

Unitats

15,96114
4,29000 =

54,36015

Ma d'obra

Maquinària
H

33,20831

1,50 %

Ma d'obra

C2005000

33,20831

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F936V010

24

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-30

Pàg.:

Preu

Parcial

Ma d'obra

333

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,257 /R x

25,99000 =

6,67943

A0140000

H

MANOBRE

0,546 /R x

21,70000 =

11,84820

Import
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ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

25

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

18,52763

18,52763

Subtotal:

6,97690

6,97690

Materials
B96118G0

M

PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA,
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A
VORADA, DE 20X25 CM

1,000

x

24,43000 =

24,43000

B064500C

M3

FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,119

x

61,44000 =

7,31136

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

31,74136

F96AYAA3

m

Vorada de xapa d'acer corten, recta, de 10 mm de
gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica

T

CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X
SEGONS UNE 80305, EN SACS

0,001

x

160,66000 =

0,16066

B97422E1

U

PEÇA MONOCAPA DE MORTER DE CIMENT
COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, PER A RIGOLES

5,000

x

0,94000 =

4,70000

D0701821

M3

MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,0063

x

89,45300 =

0,56355

1,00 %

0,18528

5,00 %

50,45427
2,52271

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,06977

52,97698

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

12,47088
0,62354

Rend.: 1,000

50,47

Subtotal:

Preu

Parcial

F974Y00C

m

Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb morter de ciment 1:4

Import

Ma d'obra
A0140000

H

MANOBRE

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,150 /R x

21,70000 =

3,25500

25,99000 =

3,89850

Subtotal:

Rend.: 1,000

13,46

Preu

Parcial

7,15350

7,15350

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,190 /R x

25,99000 =

4,93810

A0140000

H

MANOBRE

0,070 /R x

21,70000 =

1,51900

Subtotal:
B96AYAA3

B064500C

M

M3

VORADA RECTA DE XAPA D'ACER CORTEN, DE
10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA

1,050

FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,045

x

36,23000 =

61,44000 =

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m

Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter de ciment 1:4

38,04150

2,76480

40,80630

40,80630

1,50 %

0,10730

5,00 %

48,06710
2,40336

Unitats

13,09

Preu

Parcial

H

MANOBRE

0,070 /R x

21,70000 =

1,51900

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,210 /R x

25,99000 =

5,45790

B051E201

T

CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X
SEGONS UNE 80305, EN SACS

0,001

x

160,66000 =

0,16066

B97423E1

U

PEÇA DE MORTER DE CIMENT COLOR BLANC,
DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES

3,333

x

1,60000 =

5,33280

D0701821

M3

MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,009

x

89,45300 =

0,80508

6,45710

Import

334

6,29854

6,29854

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,06457

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

12,82021
0,64101

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra
A0140000

6,45710

Subtotal:

50,47046

Rend.: 1,000

Import

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F974Y008

€

Ma d'obra

Materials
x

5,42421

13,09442

Unitats
0,150 /R x

5,42421

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
P-36

Unitats

B051E201

31,74136

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-35

26

PARTIDES D'OBRA

Materials

P-34

Pàg.:

13,46122
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

27

PARTIDES D'OBRA

P-37

F991Y141

Pàg.:

28

PARTIDES D'OBRA

u

Escocell de planxa d'acer corten, de 140x100x20 cm i
de 15 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat
de formigó

Rend.: 1,000

250,22

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,23860

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

35,28260
1,76413

COST EXECUCIÓ MATERIAL

37,04673

Ma d'obra
A0140000

H

MANOBRE

0,750 /R x

21,70000 =

16,27500

A0121000

H

OFICIAL 1A

0,750 /R x

25,99000 =

19,49250

Subtotal:

P-39

35,76750

F9F1U012

m2

35,76750

Materials
B99ZY121

U

ESCOCELL RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER
CORTEN, DE 140X100X20 CM I DE 15 MM DE
GRUIX

1,000

x

190,94000 =

190,94000

B064500C

M3

FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,180

x

61,44000 =

11,05920

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

201,99920

0,53651

5,00 %

238,30321
11,91516

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

37,05

Unitats

Preu

Parcial

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

A0140000

H

MANOBRE

0,555 /R x

25,99000 =

14,42445

0,4348 /R x

21,70000 =

9,43516

Subtotal:

23,85961

Parcial

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

0,100 /R x

22,44000 =

2,24400

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,100 /R x

25,99000 =

2,59900

Subtotal:

Import

4,84300

B89ZV010

KG

PINTURA TRICOMPONENT ACRÍLICA DE
POLIURETÀ AMB CARACTERÍSTIQUES
ANTILLISCANTS I ANTICARBORANTS, DE COLOR
A ESCOLLIR

0,100

x

18,62000 =

1,86200

B8ZAP000

KG

BREA EPOXI

0,100

x

8,55000 =

0,85500

B03JU101

M²

ESTESA DE MALLA

1,000

x

3,20000 =

3,20000

€

Subtotal:

Import

Ma d'obra
A012N000

Preu

€

4,84300

Materials

250,21837

Rend.: 1,000

11,37

Ma d'obra

201,99920

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F9E1V020

Rend.: 1,000

Unitats
Subtotal:

P-38

Grabat de la superfície estesa, mitjançant malla
especial, segons dibuix de la rambla de l'onze de
setembre entre els carrers santa coloma i gran de
sant andreu, simulació llamborda 20x10 cm., inclòs
neteja prèvia de calçada, en horari festiu, posterior
acabat i aplicació de tractament superficial amb
pintura tricomponent acrílica de poliuretà i resines,
amb característiques antilliscants i anticarborants, de
color gris RAL 7043, aplicat amb pistola a presio, amb
aplicació de tres capes, neteja prèvia del ferm inclosa,
segons indicacions de la D.F.

23,85961

5,91700

5,91700

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07265

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

10,83265
0,54163

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,37428

Materials
B9E13200

M2

PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
ALT

1,020

x

6,64000 =

6,77280

B0512401

T

CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031

x

103,55000 =

0,32101

B0111000

M3

AIGUA

0,001

x

1,54000 =

0,00154

0,0315

x

129,81090 =

4,08904

D070A8B1

M3

MORTER MIXT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S, CALÇ I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0.5:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Subtotal:

11,18439

P-40

F9F1U013

m2

Millora de mescla bituminosa en calent mitjançant
BM-3C i fibres, inclòs neteja prèvia de calçada, en
horari festiu, posterior acabat i aplicació de tractament
superficial amb pintura tricomponent acrílica de
poliuretà i resines, amb característiques d'acabat
antilliscants i anticarborants, inclou la realització
d'assaigos, en ambient humit i ´´in-situ´´, tipus pèndol,
donant valors per sobre de 0.45 SRT. Acabat de
l'aglomerat en color gris RAL 7043, aplicat amb
pistola a presio, amb aplicació de tres capes, neteja
prèvia del ferm inclosa, segons indicacions de la D.F.

11,18439

Rend.: 1,000

Unitats

3,56

Preu

Parcial

Ma d'obra

335

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

0,050 /R x

22,44000 =

1,12200

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,050 /R x

25,99000 =

1,29950

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

29

PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

2,42150

2,42150

P-42

F9H11352

m2

Materials
B03JU102

M²

MILLORA DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
MITJANÇANT BM-3C I FIBRES.

x

1,000

0,93000 =

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

0,93000
0,93000

0,93000

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura
normal, AC 22 surf 50/70 D, amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs
fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa.
Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de
l'assaig Marshall

59,44

Preu

Parcial

3,55721

A0140000

H

MANOBRE

0,086 /R x

21,70000 =

1,86620

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,019 /R x

25,99000 =

0,49381

Subtotal:
F9F1U014

m2

Grabat de la superfície estesa d'aglomerat asfàltic en
calent, mitjançant malla especial en forma lineal per a
PTI de pavimentació tàctil per invidents, segons
dibuix i mostra exposada en l'Annex nª6 Ferms i
Paviments d'aquest Projecte, simulació panot ratllat
20x20cm., inclòs neteja prèvia de calçada, en horari
festiu, posterior acabat i aplicació de tractament
superficial amb pintura tricomponent acrílica de
poliuretà i resines, amb característiques antilliscants i
anticarborants, de color gris RAL 7043, aplicat amb
pistola a presio, amb aplicació de tres capes, neteja
prèvia del ferm inclosa, segons indicacions de la D.F.

Rend.: 1,000

8,52

€

C170D0A0

H

CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,012 /R x

61,92000 =

0,74304

C1709B00

H

ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x

53,72000 =

0,53720

C13350C0

H

CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,012 /R x

67,72000 =

0,81264

Subtotal:
B9H11352
Preu

Parcial

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

0,100 /R x

22,44000 =

2,24400

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,100 /R x

25,99000 =

2,59900

M²

Import

Subtotal:

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 22 SURF B 50/70 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT CALCARI

4,84300

x

1,000

3,20000 =

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,84300

3,20000
3,20000

U

TRASLLAT D'EQUIP D'ASFALTIC, PER A GRANS
VOLUMS D'ESTESA, INCLOU RETIRADA DE
L'EQUIP DE L'OBRA.

2,09288

1,50 %

0,07265

5,00 %

8,11565
0,40578

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-43

F9H1V100

t

1.575,00

52,12000

52,12000

52,12000

1,50 %

0,03540

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

56,60829
2,83041

€

59,43870

Rend.: 1,000

Unitats
5,00 %

52,12000 =

DESPESES AUXILIARS

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura
normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50
G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G,
(G-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 10% de reciclat de
mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una
compactació del 98% de l'assaig Marshall

8,52143

Rend.: 1,000

x

1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9HDVVV

2,36001

2,09288

Subtotal:

Materials
ESTESA DE MALLA

2,36001

Materials

Unitats

M²

Import

Maquinària

Ma d'obra

B03JU101

€

Ma d'obra

3,38782
0,16939

5,00 %

Rend.: 1,000

Unitats

0,03632

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-41

30

59,11

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

1.500,00000
75,00000
1.575,0000

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,0519 /R x

25,99000 =

1,34888

A0140000

H

MANOBRE

0,0779 /R x

21,70000 =

1,69043

Subtotal:

________________________________________________________________________________________________________________

3,03931

Maquinària

336

C13350C0

H

CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,026 /R x

67,72000 =

1,76072

C1501900

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T

0,150 /R x

49,34000 =

7,40100

3,03931
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

31

PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

32

PARTIDES D'OBRA

C1709B00

H

ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,026 /R x

53,72000 =

1,39672

C170D0A0

H

CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,026 /R x

61,92000 =

1,60992

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,03039

C170V100

T

DESPLAÇAMENTS, CÀRREGA I DESCÀRREGA
DE MAQUINÀRIA DE PAVIMENTACIÓ DE MESCLA
BITUMINOSA EN CONJUNT D'OBRES

0,8658 /R x

4,47000 =

3,87013

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

60,56819
3,02841

Subtotal:

Subtotal:

16,03849

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 16 BIN 50/70 G (G12), AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I
GRANULAT CALCARI

x

1,000

37,19000 =

Subtotal:

63,59660

16,03849
P-45

T

41,46000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
B9H1V100

41,46000

F9H1V130

t

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura
normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D,
AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb
granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de
mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una
compactació del 98% de l'assaig Marshall

37,19000

37,19000

Rend.: 1,000

65,35

€

37,19000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,03039

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

56,29819
2,81491

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,0519 /R x

25,99000 =

1,34888

A0140000

H

MANOBRE

0,0779 /R x

21,70000 =

1,69043

59,11310

Subtotal:

3,03931

3,03931

Maquinària
P-44

F9H1V120

t

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura
normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb
granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de
mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una
compactació del 98% de l'assaig Marshall

Rend.: 1,000

Unitats

63,60

Preu

Parcial

€

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,0519 /R x

25,99000 =

1,34888

A0140000

H

MANOBRE

0,0779 /R x

21,70000 =

1,69043

Subtotal:

3,03931

H

ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,026 /R x

53,72000 =

1,39672

C1501900

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T

0,150 /R x

49,34000 =

7,40100

C170D0A0

H

CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,026 /R x

61,92000 =

1,60992

C170V100

T

DESPLAÇAMENTS, CÀRREGA I DESCÀRREGA
DE MAQUINÀRIA DE PAVIMENTACIÓ DE MESCLA
BITUMINOSA EN CONJUNT D'OBRES

0,8658 /R x

4,47000 =

3,87013

C13350C0

H

CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,026 /R x

67,72000 =

1,76072

Import

Ma d'obra
A012N000

C1709B00

Subtotal:

16,03849

16,03849

Materials

3,03931

B9H1V130

Maquinària

T

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D (D12), AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANITIC.

x

1,000

43,13000 =

43,13000

C170D0A0

H

CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,026 /R x

61,92000 =

1,60992

C13350C0

H

CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,026 /R x

67,72000 =

1,76072

C1501900

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T

0,150 /R x

49,34000 =

7,40100

C1709B00

H

ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,026 /R x

53,72000 =

1,39672

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,03039

C170V100

T

DESPLAÇAMENTS, CÀRREGA I DESCÀRREGA
DE MAQUINÀRIA DE PAVIMENTACIÓ DE MESCLA
BITUMINOSA EN CONJUNT D'OBRES

0,8658 /R x

4,47000 =

3,87013

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

62,23819
3,11191

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

16,03849

16,03849

Materials
B9H1V120

T

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 22 BIN 50/70 S (S20), AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA
INTERMÈDIA I GRANULAT GRANITIC.

1,000

x

41,46000 =

41,46000

337

43,13000

43,13000

65,35010
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PARTIDES D'OBRA

P-46

F9H1V160

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

t

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura
normal, AC 11 surf 50/70 S, AC 11 surf 35/50 S
(S-10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic
de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de
mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una
compactació del 98% de l'assaig Marshall

Rend.: 1,000

60,94

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-48
Preu

Parcial

F9J1V010

m2

Import

Ma d'obra
A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,052 /R x

25,99000 =

1,35148

A0140000

H

MANOBRE

0,078 /R x

21,70000 =

1,69260

Subtotal:
H

CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,026 /R x

3,04408

A0150000

H

ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,026 /R x

53,72000 =

1,39672

C170D0A0

H

CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,026 /R x

61,92000 =

1,60992

C170V100

T

DESPLAÇAMENTS, CÀRREGA I DESCÀRREGA
DE MAQUINÀRIA DE PAVIMENTACIÓ DE MESCLA
BITUMINOSA EN CONJUNT D'OBRES

0,866 /R x

4,47000 =

3,87102

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T

0,150 /R x

H

Subtotal:

0,51

Preu

Parcial

22,44000 =

0,02693

0,0012 /R x

MANOBRE ESPECIALISTA

Subtotal:
H

ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA

0,0012 /R x

41,84000 =

0,05021

C1702D00

H

CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC

0,0012 /R x

28,19000 =

0,03383

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, FABRICADA A
TEMPERATURA NORMAL, AC 11 SURF 50/70 S,
AC 11 SURF 35/50 S (S-10), AMB GRANULAT PER
A RODAMENT I BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ. ESTÀ INCLÒS FINS UN 5% DE
RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA.
COL.LOCADA A L'OBRA AMB UNA COMPACTACIÓ
DEL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL

x

1,000

Subtotal:
KG

7,40100
16,03938

38,92000 =

0,08404

16,03938

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 50%
DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'IMPRIMACIÓ
TIPUS C50BF4 IMP AMB UN CONTINGUT DE
FLUIDIFICANT >3%, SEGONS UNE-EN 13808

38,92000

38,92000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,03044

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

58,03390
2,90170

Trasllat d'equip asfàltic, per a grans volums d'estesa,
inclou retrirada de l'equip de l'obra.

P-49

38,92000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

x

1,500

0,25000 =

1.575,00

F9J1V015

TRASLLAT D'EQUIP D'ASFALTIC, PER A GRANS
VOLUMS D'ESTESA, INCLOU RETIRADA DE
L'EQUIP DE L'OBRA.

0,37500

0,37500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00040

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

0,48637
0,02432

m2

Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH, amb dotació 1
kg/m2, neteja del ferm inclosa

0,51069

Rend.: 1,000

Unitats
A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

0,0009 /R x

0,34

Preu

Parcial

22,44000 =

0,02020

Subtotal:

€

€

Import

0,02020

0,02020

Maquinària
Preu

Parcial

Import

Partides d'obra
U

0,37500

Ma d'obra

60,93560

Rend.: 1,000

Unitats
F9HDVVV

0,08404

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

F9HDWWWW

0,02693

Materials

Subtotal:
T

Import

0,02693

C170E000

Materials
B9H1V160

€

Maquinària

B0552460
49,34000 =

H

1,76072

C1709B00

C1501900

Rend.: 1,000

Unitats

3,04408
67,72000 =

Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

1.575,00000

Ma d'obra

Maquinària
C13350C0

1.500,00000
75,00000

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

P-47

34

1,000

x 1.500,00000 =

C170E000

H

ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA

0,0009 /R x

41,84000 =

0,03766

C1702D00

H

CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC

0,0009 /R x

28,19000 =

0,02537

Subtotal:

1.500,00000

0,06303

Materials
B0552100
Subtotal:

1.500,00000

1.500,00000

338

KG

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60%
DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
D'ADHERÈNCIA TIPUS C60B3/B2 ADH, SEGONS
UNE-EN 13808

1,000

x

0,24000 =

0,24000

0,06303
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PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,24000

C1B0A000

0,24000

1,50 %

0,00030

5,00 %

0,32353
0,01618

COST EXECUCIÓ MATERIAL

H

0,040 /R x

MÀQUINA PER A CLAVAR MUNTANTS
METÀL·LICS

42,41000 =

Subtotal:

FBA21111

M

PINTAT
SOBRE
PAVIMENT
DE
FAIXA
TRANSVERSAL DISCONTÍNUA DE 50 CM 0,5/0,5,
AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES
DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL. LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A
APLICAR HA DE TENIR UNA DOSIFICACIÓ
MÍNIMA 720G/M² I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE
VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS AMB
DOSIFICACIÓ DE 300G/M² EN PASSOS ZEBRATS,
FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR
EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE
0,60 SRT SEGONS NORMA NLT-175.

BBMZ1B20 M

0,33971

Rend.: 1,000

2,35

SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
80X40X2 MM, PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

€

1,69640

x

1,000

8,07000 =

P-52

Preu

Parcial

A0140000

H

MANOBRE

0,010 /R x

21,70000 =

0,21700

A0121000

H

OFICIAL 1A

0,019 /R x

25,99000 =

0,49381

Subtotal:

FDDBA010

u

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

12,84743
0,64237

0,010 /R x

26,59000 =

Rend.: 0,475

0,71081

MICROESFERAS DE VIDRIO

0,0632

x

3,55000 =

0,22436

PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ

0,1255

x

8,16000 =

1,02408

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

M

SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER
GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL·LOCAT A
TERRA CLAVAT

0,26590

1,24844

A0121000

H

OFICIAL 1A

0,400 /R x

25,99000 =

21,88632

A0140000

H

MANOBRE

0,400 /R x

21,70000 =

18,27368

BDDZU010 u

Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa
dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa
de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de
diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de
pes de tapa i 118,5 kg de pes total

B0710250

MORTERO PARA ALBAÑILERÍA, CLASE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓN (G)
SEGÚN NORMA UNE-EN 998-2

T

1,24844

1,50 %

0,01066

5,00 %

2,23581
0,11179

13,49

Preu

Parcial

x

351,17000 =

351,17000

0,0357

x

32,12000 =

1,14668

Subtotal:
%AUX001

H

OFICIAL 1A PALETA

0,050 /R x

25,99000 =

1,29950

A0140000

H

MANOBRE

0,080 /R x

21,70000 =

1,73600

Subtotal:

3,03550

352,31668

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

0,227 % s

392,47577 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Import

Ma d'obra
A0122000

40,16000

1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Import

40,16000

352,31668

Altres

2,34760

Rend.: 1,000

Parcial

€

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FBBZ1110

Preu

Subtotal:

0,26590

BBA11000

413,04

Ma d'obra

0,26590

BBA1M000 KG

13,48980

Unitats

Materials

P-51

8,07000
0,04553

Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa
dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa
de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de
diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de
pes de tapa i 118,5 kg de pes total, col.locat amb
morter.

Import

0,71081

Subtotal:

KG

8,07000
1,50 %

Maquinària
MÁQUINA PARA PINTAR BANDAS DE VIAL, DE
ACCIONAMIENTO MANUAL

8,07000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

H

1,69640

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra

C1B02B00

1,69640

Materials

Subtotal:
P-50

36

3,03550

Maquinària
339

0,89092
0,89092

5,00 %

0,89092
393,36760
19,66838
413,03598
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PARTIDES D'OBRA

P-53

FDGZU010

38

PARTIDES D'OBRA

M

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANDA
CONTINUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM
D'AMPLADA, COL·LOCADA EN TOTA LA
LONGITUD DE LES RASES DEL PRISMA
ELÈCTRIC I DE TELECOMUNICACIONS, AIXÍ COM
EN LES CANALITZACIONS DE CABLEJAT DE
SERVEIS ELÈCTRICS, EN RASES DE 20 CM PER
SOBRE DELS TUBS, COM LA INCORPORACIÓ DE
LA
MALLA
SENYALITZADORA,
SEGONS
CRITERIS DE L'INDUSTRIAL.

Rend.: 1,000

0,77

€

P-55

Unitats
A013M000

H

0,010 /R x

AJUDANT MUNTADOR

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,71535

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

59,43760
2,97188

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Preu

Parcial

23,07000 =

0,23070

FDK262G7

U

PERICÓ
DE
REGISTRE
DE
FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

Import

Ma d'obra

Subtotal:

0,23070

62,40948

Rend.: 1,000

Unitats

0,23070

111,92

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Materials
BDGZB610 M

BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

x

1,020

0,49000 =

Subtotal:

0,49980

0,49980

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00346

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

0,73396
0,03670

FDK254F3

U

PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10
CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I
SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA

Unitats

62,41

Preu

Parcial

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,550 /R x

25,99000 =

14,29450

A0140000

H

MANOBRE

1,100 /R x

21,70000 =

23,87000
38,16450

C1503000

H

0,400 /R x

CAMIÓ GRUA

45,65000 =

Subtotal:

18,26000

B064500B

M3

HORMIGÓN HM-20/B/40/I DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM,
CON >= 200 KG/M3 DE CEMENTO, APTO PARA
CLASE DE EXPOSICIÓN I

0,1008

x

61,44000 =

6,19315

BDK214F5

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000

x

43,40000 =

43,40000

€

Import

Subtotal:
H

MANOBRE

1,000 /R x

21,70000 =

21,70000

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

1,000 /R x

25,99000 =

25,99000

Subtotal:

47,69000

18,26000

47,69000

Materials

49,59315

M3

FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,132

x

63,04000 =

1,50 %

0,57247

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

106,59012
5,32951

P-56
0,0122

x

16,67000 =

0,20337

MOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE
PERICÓ D'ENLLUMENAT DE 38X38X55 CM, PER A
150 USOS

1,007

x

1,06000 =

1,06742

B0F1D2A1

MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR

8,001

x

0,18000 =

1,44018

T

U

SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM

Subtotal:

111,91962

8,32128

B0DF7G0A U

B0310500

49,59315

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
B064300C

18,26000

Materials

Ma d'obra
A0140000

38,16450

Maquinària

0,77066

Rend.: 1,000

A012N000

Subtotal:

0,49980

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-54

Pàg.:

11,03225

FDK262J8

U

PERICÓ
DE
REGISTRE
DE
FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 70X70X50 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE
GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000

Unitats

133,33

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

11,03225

A0140000

H

MANOBRE

1,400 /R x

21,70000 =

30,38000

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,700 /R x

25,99000 =

18,19300

Subtotal:
Maquinària
340

48,57300

48,57300
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PARTIDES D'OBRA

H

0,400 /R x

CAMIÓ GRUA

45,65000 =

Subtotal:

18,26000

Materials

18,26000

T

MORTERO PARA ALBAÑILERÍA, CLASE M 5 (5
N/MM2), EN SACOS, DE DESIGNACIÓN (G)
SEGÚN NORMA UNE-EN 998-2

0,0053

x

35,10000 =

0,18603

BDKZHJB0 U

BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000

x

103,42000 =

103,42000

B0710150

18,26000

Materials
BDK214J5

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 70X70X50 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000

x

54,72000 =

54,72000

B0330020

T

GRAVA DE PEDRERA PER A DRENS

0,270

x

17,40000 =

4,69800

Subtotal:

59,41800

U

0,32191

126,97960
6,34898

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

125,38844
6,26942

133,32857

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

Unitats

40,38

Preu

Parcial

P-59

€

FDKZHJB5

U

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA
DE DOBLE FULLA QUADRADA DE FUNDICIÓ
DÚCTIL, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL
SERVEI DINFRAESTRUCTURES TIC (IMI) DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, PER A PERICÓ
DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE
700X700 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, COL.LOCADA AMB MORTER, AMB
LA
GRABACIÓ
DE
L'ANAGRAMA
DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA = ´´TC - AJB´´.

Import

Ma d'obra
A012N000

H

A0140000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,350 /R x

25,99000 =

9,09650

MANOBRE

0,350 /R x

21,70000 =

7,59500

Subtotal:

16,69150

16,69150

131,65786

Rend.: 1,000

422,35

Unitats

Materials

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
BDKZ3150

U

BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES

B0710150

T

MORTERO PARA ALBAÑILERÍA, CLASE M 5 (5
N/MM2), EN SACOS, DE DESIGNACIÓN (G)
SEGÚN NORMA UNE-EN 998-2

1,000

x

21,37000 =

21,37000

0,0042

x

35,10000 =

0,14742

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

U

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA
DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

H

MANOBRE

0,457 /R x

21,70000 =

9,91690

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,457 /R x

25,99000 =

11,87743

Subtotal:

21,51742

B0710150

21,51742

1,50 %

0,25037

5,00 %

38,45929
1,92296

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FDKZHJB4

A0140000

21,79433

21,79433

Materials
Subtotal:

P-58

103,60603

1,50 %

0,72860

Rend.: 1,000

103,60603

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS,
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

Subtotal:

59,41800

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDKZ3154

40

PARTIDES D'OBRA

C1503000

P-57

Pàg.:

BDKZHJB1 U

40,38226

Rend.: 1,000

131,66

T

€

MORTERO PARA ALBAÑILERÍA, CLASE M 5 (5
N/MM2), EN SACOS, DE DESIGNACIÓN (G)
SEGÚN NORMA UNE-EN 998-2

0,005

x

35,10000 =

0,17550

BASTIMENT I TAPA DE DOBLE FULLA
QUADRADA DE FOSA DÚCTIL HOMOLOGADA
PER L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, PER A
PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE
DE 700X700X850 MM , ARTICULADA AMB
TANCAMENT ANTIRROBATORI, RECOLZADA,
PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE B250
SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB LA
GRABACIÓ DE L'ANAGRAMA DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA = ´´TC - AJB´´.

1,000

x

379,94000 =

379,94000

Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

H

MANOBRE

0,450 /R x

21,70000 =

9,76500

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,450 /R x

25,99000 =

11,69550

Subtotal:

21,46050

341

380,11550

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,32691

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

402,23674
20,11184

COST EXECUCIÓ MATERIAL
21,46050

380,11550

422,34858

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004
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PARTIDES D'OBRA

P-60

FDKZMA01

U

RECRESCUT VERTICAL I REAJUSTAMENT
HORITZONTAL DE TOTS ELS PERICONS DE
REGISTRE
I
CORRESPONENTS
TAPES
D'ARQUETA DE QUALSEVOL SERVEI, A LA NOVA
RASANT DE LA PAVIMENTACIÓ DE LA NOVA
URBANITZACIÓ, APROFITANT MARCS I TAPES
EXISTENTS I CANVIANT LES TAPES FETES
MALBÉ PER CULPA DE LES OBRES D'AQUEST
ÀMBIT A CÀRREC DEL CONTRACTISTA, SEGONS
CRITERIS DE LA D.F.

Rend.: 1,000

29,61

AMB LA COMPANYIA ENDESA PER FER LA
MODIFICACIÓ DEL QUADRE.

€

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

Preu

Parcial

A0140000

H

MANOBRE

0,500 /R x

21,70000 =

10,85000

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,500 /R x

25,99000 =

12,99500

Subtotal:

FG22RJ1K

M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Import

23,84500

M3

MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S, CALÇ I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

x

0,025

159,92640 =

A012H000

3,99816

H

BG22RJ10

3,99816

1,50 %

0,35768

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

28,20084
1,41004

Preu

Parcial

OFICIAL 1A ELECTRICISTA

0,033 /R x

26,86000 =

0,88638

AJUDANT ELECTRICISTA

0,020 /R x

23,04000 =

0,46080

M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

525,00

x

1,020

29,61088

Rend.: 1,000

€

Import

1,34718

1,34718

2,01000 =

Subtotal:

€

2,05020

2,05020

2,05020

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02021

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

3,41759
0,17088

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-63

Unitats
ADAPTACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT
EXISTENT, PER ALIMENTAR EL NOU
ENLLUMENAT, INCLOU EL CANVI DE L'ELEMENT
DE GOVERN AL TIPUS CITILUX I ADEQÜAR LA
COMUNICACIÓ A FIBRA ÒPTICA O TARGETA
GPRS AMB SAI. PINTAR EL QUADRE AMB
PINTURA ANTIGRAFITIS I ANTIENGANXINES I
ADEQÜAR LA BANCADA EN CAS DE SER
NECESSARI. INCLOU TOTES LES
LEGALITZACIONS, DOCUMENTACIONS, TAXES E
IMPOSTOS, PROJECTE I TRÀMITS NECESSARIA

3,59

Materials

Preu

Parcial

1,000

x

500,00000 =

FG22TH1K

M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N,
MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Import

3,58847

Rend.: 1,000

Unitats

Materials
U

H

A013H000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FG13TY11

Rend.: 1,000

Ma d'obra

3,99816

DESPESES AUXILIARS

ADAPTACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT
EXISTENT,
PER
ALIMENTAR
EL
NOU
ENLLUMENAT, INCLOU EL CANVI DE L'ELEMENT
DE GOVERN AL TIPUS CITILUX I ADEQÜAR LA
COMUNICACIÓ A FIBRA ÒPTICA O TARGETA
GPRS AMB SAI. PINTAR EL QUADRE AMB
PINTURA ANTIGRAFITIS I ANTIENGANXINES I
ADEQÜAR LA BANCADA EN CAS DE SER
NECESSARI.
INCLOU
TOTES
LES
LEGALITZACIONS, DOCUMENTACIONS, TAXES E
IMPOSTOS, PROJECTE I TRÀMITS NECESSARIA
AMB LA COMPANYIA ENDESA PER FER LA
MODIFICACIÓ DEL QUADRE.

525,00000

Subtotal:

Subtotal:

U

500,00000
500,00000
25,00000

5,00 %

Unitats

23,84500

Materials
D070A4D1

500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

FG13TY10

42

PARTIDES D'OBRA

P-62

P-61

Pàg.:

3,28

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

500,00000

A012H000

H

OFICIAL 1A ELECTRICISTA

0,033 /R x

26,86000 =

0,88638

A013H000

H

AJUDANT ELECTRICISTA

0,020 /R x

23,04000 =

0,46080

Subtotal:

1,34718

Materials
BG22TH10

342

M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,

1,020

x

1,72000 =

1,75440

1,34718

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,75440
1,50 %

0,02021

5,00 %

3,12179
0,15609

M

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE
CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
INTERIOR LLIS DE D=125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA EN
CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL
GUIA, TAPS I CONNEXIÓ A PERICONS,
MANDRILAT, COLOR A DEFINIR SEGONS
TIPOLOGIA DE SERVEI, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 30X30 CM DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I,
PER
A
CANALITZACIONS
SOTERRADES SOTA VORERA.

A012H000

H

OFICIAL 1A ELECTRICISTA

0,015 /R x

26,86000 =

0,40290

A013H000

H

AJUDANT ELECTRICISTA

0,015 /R x

23,04000 =

0,34560

Subtotal:

1,75440

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FG22TL1K

BG319530

M

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC

4,48

1,19000 =

Subtotal:

€

P-66

Preu

Parcial

A012H000

H

OFICIAL 1A ELECTRICISTA

0,033 /R x

26,86000 =

0,88638

A013H000

H

AJUDANT ELECTRICISTA

0,020 /R x

23,04000 =

0,46080

Subtotal:

1,21380

0,01123

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,97353
0,09868

FG31D562

M

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21030-2,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X10 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES,
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ
FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

2,07220

Rend.: 1,000

6,13

x

1,020

Preu

Parcial

1,34718

A012H000

H

OFICIAL 1A ELECTRICISTA

0,040 /R x

26,86000 =

1,07440

A013H000

H

AJUDANT ELECTRICISTA

0,040 /R x

23,04000 =

0,92160

2,89680

2,89680

M

2,89680

1,99600

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21030-2,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X10 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES,
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

x

1,020

3,74000 =

3,81480

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02021

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4,26419
0,21321

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02994

4,47740

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

5,84074
0,29204

COST EXECUCIÓ MATERIAL

M

1,99600

Materials
BG31D560

Subtotal:

Import

Ma d'obra

1,34718
2,84000 =

€

Import

Subtotal:

FG319534

1,21380

1,50 %

Materials
TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
125 DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,21380

DESPESES AUXILIARS

Unitats

M

0,74850

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

P-65

x

1,020

3,27788

Rend.: 1,000

0,74850

Materials

Ma d'obra

BG22TL10

44

PARTIDES D'OBRA

RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

P-64

Pàg.:

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CABLE AMB
CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA,
AMB
DESIGNACIÓ
RV-K,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM², AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN
TUB, TOT INCLÒS.

Rend.: 1,000

2,07

Subtotal:

Preu

Parcial

3,81480

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
P-67

Unitats

3,81480

FG380907

M

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Rend.: 1,000

Unitats

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
343

6,13278

12,19

Preu

Parcial

€

Import

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
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- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

45

PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

46

PARTIDES D'OBRA

A013H000

H

AJUDANT ELECTRICISTA

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

A012H000

H

OFICIAL 1A ELECTRICISTA

0,200 /R x

26,86000 =

5,37200

Subtotal:

ELÉCTRICA DEL FANAL.

9,98000

9,98000

Materials
BG380900

M

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,020

x

1,29000 =

1,31580

BGY38000

U

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000

x

0,16000 =

0,16000

Unitats

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,47580

M

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35
MM² I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A
TERRA.

1,50 %

0,14970

5,00 %

11,60550
0,58028

12,53

Preu

Parcial

H

A012H000

H

H

OFICIAL 1A ELECTRICISTA

0,200 /R x

26,86000 =

5,37200

A013H000

H

AJUDANT ELECTRICISTA

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

Subtotal:

BHGWU00A U

€

Import

9,98000

0,210 /R x

23,04000 =

4,83840

OFICIAL 1A ELECTRICISTA

0,230 /R x

26,86000 =

6,17780

CAIXA DE CONNEXIÓ PER A CONNEXIÓ,
PROTECCIÓ I SECCIONAMENT MODEL DF20/0,
DE MAJO MATERIAL ELÈCTRIC, SL O SIMILAR,
CLASSE II, DE GRAU DE PROTECCIÓ IP 315 PER
A ALIMENTACIÓ TETRAPOLAR AMB CABLE DE
FINS A 10 MM2, INCLOS 4 FUSIBLES CILINDRICS
DE 10X38. LES CAIXES DE CONNEXIONS
DISPOSARAN DE FUSIBLES PER A CADA
CONDUCTOR I ESTARAN DOTADES D'ELEMENTS
DE CONNEXIÓ, BORNS I PORTAFUSIBLES AMB
TAPA TANCADA MITJANYANT UN CARGOL
IMPERDIBLE I QUE EN RETIRAR AQUESTA,
QUEDI DESCONNECTADA LA INSTAL'LACIÓ
ELÉCTRICA DEL FANAL.

x

1,000

9,98000

11,01620
4,28000 =

Subtotal:

Materials

11,01620

4,28000

4,28000

4,28000

BG380900

M

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,020

x

1,29000 =

1,31580

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16524

BGY38000

U

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000

x

0,16000 =

0,16000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

15,46144
0,77307

PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000

x

0,33000 =

0,33000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BGW38000 U

Subtotal:

1,80580

FHGAU01A

U

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14970

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

11,93550
0,59678

CAIXA DE CONNEXIÓ PER A CONNEXIÓ,
PROTECCIÓ I SECCIONAMENT MODEL DF20/0,
DE MAJO MATERIAL ELÈCTRIC, SL O SIMILAR,
CLASSE II, DE GRAU DE PROTECCIÓ IP 315 PER
A ALIMENTACIÓ TETRAPOLAR AMB CABLE DE
FINS A 10 MM2, INCLOS 4 FUSIBLES CILINDRICS
DE 10X38. LES CAIXES DE CONNEXIONS
DISPOSARAN DE FUSIBLES PER A CADA
CONDUCTOR I ESTARAN DOTADES D'ELEMENTS
DE CONNEXIÓ, BORNS I PORTAFUSIBLES AMB
TAPA TANCADA MITJANYANT UN CARGOL
IMPERDIBLE I QUE EN RETIRAR AQUESTA,
QUEDI DESCONNECTADA LA INSTAL'LACIÓ

Rend.: 1,000

P-70

1,80580

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-69

Import

Materials

Ma d'obra
A012H000

AJUDANT ELECTRICISTA

Subtotal:

12,18578

Rend.: 1,000

Unitats

A013H000

1,47580

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FG38E355

Parcial

Ma d'obra
Subtotal:

P-68

Preu

12,53228

16,23

€

FHR0SS41

U

SUMINISTRE I COL.LOCACIO DE COLUMNA
TRONCOCÒNICA
INVERTIDA
DE
XAPA
GALVANITZADA MODEL PEP DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES A LES EXISTENTS A LA
RAMBLA DE FABRA I PUIG, AMB COS INTERMITG
DE FOSSA D'ALUMINI, AMB 5 LÀMPARES DE
VSAP DE 100W, DE 5 METRES D'ALÇADA TOTAL,
FORMAT PER COLUMNA CILINDRICA D'ACER
ESTRUCTURAL I ACABAT GALVANITZAT, DE 250
MM DE DIAMETRE SUPERIOR I 180 MM
INFERIOR, AMB DOBLE PORTELLA PER A
CONEXIÓ ELÈCTRICA I PER A CONEXIÓ DE
TELECOMUNICACIONS IMI, PER COL.LOCACIO
SOBRE DAU DE FORMIGO, COL·LOCADA SOBRE
DAU DE FORMIGÓ. INCLOU P.P. D'ELEMENTS
D'ACORATGE I FIXACIÓ. SENSE ANELL
DECORATIU A LA BASE, INCLOU LA PINTURA
ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A L'ALÇADA DE
LA PORTELLA I PINTAT FINS A 3,0 M D'ALÇADA
AMB PINTURA ANTIGRAFITTI I ANTINGANXINES
HOMOLOGADA.
LES COLUMNES, HAN DE COMPLIR AMB LES

344

Rend.: 1,000

16,23452

1.780,11

€

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

47

PARTIDES D'OBRA

48

PARTIDES D'OBRA

SEGÜENTS ESPECIFICACIONS DETALLADES AL
PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES:

BGD2E010 U

PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM

1,000

x

12,52000 =

12,52000

BHR01S041 U

COLUMNA TRONCOCÒNICA INVERTIDA DE XAPA
GALVANITZADA MODEL PEP DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES A LES EXISTENTS A LA
RAMBLA DE FABRA I PUIG, AMB COS INTERMITG
DE FOSSA D'ALUMINI, AMB 5 LÀMPARES DE
VSAP DE 100W, DE 5 METRES D'ALÇADA TOTAL,
FORMAT PER COLUMNA CILINDRICA D'ACER
ESTRUCTURAL I ACABAT GALVANITZAT, DE 250
MM DE DIAMETRE SUPERIOR I 180 MM
INFERIOR, AMB DOBLE PORTELLA PER A
CONEXIÓ ELÈCTRICA I PER A CONEXIÓ DE
TELECOMUNICACIONS IMI, PER COL.LOCACIO
SOBRE DAU DE FORMIGO, COL·LOCADA SOBRE
DAU DE FORMIGÓ. INCLOU P.P. D'ELEMENTS
D'ACORATGE I FIXACIÓ. SENSE ANELL
DECORATIU A LA BASE, INCLOU LA PINTURA
ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A L'ALÇADA DE
LA PORTELLA I PINTAT FINS A 3,0 M D'ALÇADA
AMB PINTURA ANTIGRAFITTI I ANTINGANXINES
HOMOLOGADA.

1,000

x 1.458,00000 =

1.458,00000

1,000

x

HAN DE COMPLIR AMB LES NORMES UNE-EN
40, CAL APORTAR ELS CERTIFICATS I
DOCUMENTACIÓ
DETALLADA
A
LES
ESPECIFICACIONS GENERALS DE I'INFORME.
DISPOSARA DE CARTEL· LES A LA PART
INFERIOR FINS UNA ALÇADA DE 150 MM TAL
COM ESPECIFICA EL PLEC DE CONDICIONS
TÉCNIQUES.LA PORTELLA SERA DE 300 MM
D'ALÇADA I AMB UN SOL PUNT DE TANCAMENT,
AMB DOS PUNTS DE RECOLZAMENT.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

Pàg.:

H

AJUDANT ELECTRICISTA

0,700 /R x

23,04000 =

A0140000

H

MANOBRE

0,350 /R x

21,70000 =

7,59500

A012H000

H

OFICIAL 1A ELECTRICISTA

0,700 /R x

26,86000 =

18,80200

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,750 /R x

25,99000 =

19,49250

Subtotal:

LES COLUMNES, HAN DE COMPLIR AMB LES
SEGÜENTS ESPECIFICACIONS DETALLADES AL
PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES:

16,12800

62,01750

HAN DE COMPLIR AMB LES NORMES UNE-EN
40, CAL APORTAR ELS CERTIFICATS I
DOCUMENTACIÓ DETALLADA A LES
ESPECIFICACIONS GENERALS DE I'INFORME.
DISPOSARA DE CARTEL· LES A LA PART
INFERIOR FINS UNA ALÇADA DE 150 MM TAL
COM ESPECIFICA EL PLEC DE CONDICIONS
TÉCNIQUES.LA PORTELLA SERA DE 300 MM
D'ALÇADA I AMB UN SOL PUNT DE TANCAMENT,
AMB DOS PUNTS DE RECOLZAMENT.

62,01750

Maquinària
C1315010

H

RETROEXCAVADORA PETITA

0,045 /R x

41,12000 =

1,85040

C1501700

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T

0,060 /R x

33,03000 =

1,98180

C1503000

H

CAMIÓ GRUA

0,350 /R x

45,65000 =

15,97750

C1504R00

H

CAMIÓN CON CESTA DE 10 M DE ALTURA COMO
MÁXIMO

0,700 /R x

39,85000 =

27,89500

Subtotal:

47,70470

BGDZE030 U

CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A
CIMENTACIO

1,000

x

15,69000 =

15,69000

B064300C

M3

FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,400

x

63,04000 =

25,21600

BG212910

M

TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

0,500

x

1,46000 =

0,73000

BG22RJ10

M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,000

x

2,01000 =

2,01000

BG380900

M

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

2,000

x

1,29000 =

2,58000

BG3ZE110

U

TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2

2,000

x

1,35000 =

2,70000

0,85000 =

Subtotal:

47,70470

0,85000
1.520,29600

1.520,29600

Partides d'obra

Materials
BHMZ1006 U

SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI

H222VVV6

U

PINTURA ESPECIAL, ANTIGRAFFITIS, PER A
BÀCULS, FINS A 3,00 M D'ALÇADA, AMB NETEJA
MANUAL DEL BÀCULS I APLICACIÓ DE CAPA DE
PINTURA MODEL JAPONICA, INCLOENT CAPA
D'IMPRIMACIÓ I ESMALT ESPECIAL AMB TOTS
ELS MITJANS AUXILIARS TOTALMENT ACABADA,
AIXÍ COM PINTURA ESPECIAL, ANTIOXIDANT DE
PROTECCIÓ ANTIGOSSOS PER A BÀCULS, FINS
A 2,00 M ALÇADA DE LA PORTA, AMB NETEJA
MANUAL DEL BÀCULS I APLICACIÓ DE CAPA DE
PINTURA TIPUS SL100 (HLG), INCLOENT TOTS
ELS MITJANS AUXILIARS TOTALMENT ACABADA.

x

1,000

64,39048 =

Subtotal:

64,39048

64,39048

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,93026

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1.695,33894
84,76695

COST EXECUCIÓ MATERIAL

345

64,39048

1.780,10589

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004
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PARTIDES D'OBRA

P-71

FPAAIM02

50

PARTIDES D'OBRA

U

LEGALITZACIÓ
DE
LA
INSTAL.LACIÓ
D´ELECTRICITAT I ENLLUMENAT (INCLOU
PROJECTE ELÈCTRIC LEGALITZAT, DESPESES
DE
PROJECTE
I
LEGALITZACIÓ
DE
L'ENLLUMENAT
(HONORARIS
PROJECTES,
PERMISOS, I GESTIONS AMB LES COMPANYIES),
AIXÍ COM D'ABONAMENT INTEGRE EN
CONCEPTE
DE
LA
VERIFICACIÓ
DE
L'INSTAL.LACIÓ I LA REALITZACIÓ DELS
AJUSTAMENTS TÈCNICS NECESSARIS A
REALITZAR SOBRE LA LÍNEA EXISTENT A
MANTENIR, PER TAL DE CONECTAR ELS PUNTS
DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL QUADRE NOU
DE CONEXIÓ I LA COL.LOCACIÓ D'UN
ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES
OBRES, PER TAL DE LEGALITZAR LA LÍNIA PER
MODIFICACIÓ
D'ARMARI,
SEGONS
ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI
D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL. INCLOU
CERTIFICATS DE LES LLUMINÀRIES CE I
AGARNTIES, INCLOU CERTIFICATS DE LES
COLUMNES CE I CERTIFICATS DE FORMIGÓ,
PINTURES I TRACTRAMENTS DE PROTECCIÓ.

Rend.: 1,000

1.575,00

€

P-72

FQ10S305

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ
D´ELECTRICITAT I ENLLUMENAT (INCLOU
PROJECTE ELÈCTRIC LEGALITZAT, DESPESES
DE PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE
L'ENLLUMENAT (HONORARIS PROJECTES,
PERMISOS, I GESTIONS AMB LES COMPANYIES),
AIXÍ COM D'ABONAMENT INTEGRE EN
CONCEPTE DE LA VERIFICACIÓ DE
L'INSTAL.LACIÓ I LA REALITZACIÓ DELS
AJUSTAMENTS TÈCNICS NECESSARIS A
REALITZAR SOBRE LA LÍNEA EXISTENT A
MANTENIR, PER TAL DE CONECTAR ELS PUNTS
DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL QUADRE NOU
DE CONEXIÓ I LA COL.LOCACIÓ D'UN
ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES
OBRES, PER TAL DE LEGALITZAR LA LÍNIA PER
MODIFICACIÓ D'ARMARI, SEGONS
ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI
D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL. INCLOU
CERTIFICATS DE LES LLUMINÀRIES CE I
AGARNTIES, INCLOU CERTIFICATS DE LES
COLUMNES CE I CERTIFICATS DE FORMIGÓ,
PINTURES I TRACTRAMENTS DE PROTECCIÓ.

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BARANES DE
SEGURETAT, PRÈVIAMENT RETIRADES, D'ACER
INOXIDABLE PULIT, COLLAT A TERRA AMB
MITJANS
MECÀNICS,
I
AMB
SISTEMA
ANTIVANDALIC, COMPLETAMENT MUNTADA
AMB
TOTS
ELS
ACCESORIS,
INCLÓS
SUMINISTRAMENT I TRANSPORT AMB LA SEVA
RESPECTIVA COL.LOCACIÓ.

Rend.: 1,000

Unitats

37,65

Preu

Parcial

€

Import

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,500 /R x

23,07000 =

11,53500

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

0,060 /R x

22,44000 =

1,34640

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,500 /R x

25,99000 =

12,99500

Subtotal:

25,87640

25,87640

Maquinària

Preu

Parcial

x 1.500,00000 =

1,000

C1501700

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T

0,100 /R x

33,03000 =

3,30300

C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,030 /R x

15,71000 =

0,47130

C200S000

H

EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,300 /R x

6,73000 =

2,01900

Import

Materials
U

U

Ma d'obra

Unitats
FPAAIM01

Pàg.:

1.500,00000

Subtotal:

5,79330

5,79330

Materials
B064100C

M3

HORMIGÓN HM-20/P/10/I DE CONSISTENCIA
PLÁSTICA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 10 MM,
CON >= 200 KG/M3 DE CEMENTO, APTO PARA
CLASE DE EXPOSICIÓN I

x

0,060

63,37000 =

Subtotal:

3,80220

3,80220

3,80220

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,38815

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

35,86005
1,79300

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-73

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.500,00000

5,00 %

FQ10U152

U

COL.LOCACIÓ DE JARDINERES EXISTENTS,
PREVIAMENT
RETIRADES,
INCLOU
EL
TRANSPORT I LA COL.LOCACIÓ A TERRA.

Rend.: 1,000

Unitats

1.500,00000

37,65305

38,03

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

1.500,00000
75,00000

A0140000

H

MANOBRE

0,500 /R x

21,70000 =

10,85000

A0121000

H

OFICIAL 1A

0,500 /R x

25,99000 =

12,99500

Subtotal:

1.575,00000

23,84500

23,84500

Maquinària
C1503500

H

CAMIÓ GRUA DE 5 T

0,250 /R x
Subtotal:

346

48,05000 =

12,01250
12,01250

12,01250

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA

FQ11VBB2

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,35768

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

u

Banc de llargària 3,00 m, de fusta de robinia
certificada FSC, tractada en autoclau, per a una
classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb
un grau de penetració NP 3, segons la norma
UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida,
insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini
acabada granallada amb protecció antioxidant i
cargoleria amb protecció antioxidant, fixat
mecànicament al paviment

Rend.: 1,000

1.300,42

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,40537

36,21518
1,81076

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1.238,49787
61,92489

38,02593

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-75

FQ21YH70

u

Paperera tipus Barcelona de 70 l de capacitat
formada per cubeta abatible de planxa d'acer
perforada amb acabat esmaltat, amb cendrer
incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm
de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000

Preu

Parcial

A0121000

H

OFICIAL 1A

0,850 /R x

25,99000 =

22,09150

A0140000

H

MANOBRE

0,850 /R x

21,70000 =

18,44500

Subtotal:

Import

Preu

Parcial

40,53650

A0140000

H

MANOBRE

0,250 /R x

21,70000 =

5,42500

A0121000

H

OFICIAL 1A

0,250 /R x

25,99000 =

6,49750

€

Import

Subtotal:

C200F000

H

MÀQUINA TALADRADORA

0,850 /R x

3,42000 =

2,90700

CZ111000

H

GRUP ELECTRÒGEN D' 1 A 5 KVA

0,850 /R x

2,54000 =

2,15900

Subtotal:

5,06600

BQ21YH70 U

40,53650

PAPERERA TIPUS BARCELONA DE 70 L DE
CAPACITAT FORMADA PER CUBETA ABATIBLE
DE PLANXA D'ACER PERFORADA AMB ACABAT
ESMALTAT, AMB CENDRER INCORPORAT I
SUPORTS LATERALS DE TUB D'ACER DE 40 MM
DE DIÀMETRE, DE 90 CM D'ALÇÀRIA TOTAL

x 1.192,49000 =

x

1,000

5,06600

118,70000 =

Subtotal:

Materials
1,000

11,92250

11,92250

Materials

Maquinària

BANC DE SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI,
IMPRIMACIÓ EN POLS I ACABAT AMB PINTURA
EN POLS POLIÈSTER TIPUS OXIRON PLATEJAT,
SEIENT I RESPATLLER DE FUSTA D'IROKO
ENVARNISAT NATURAL, TRACTADA TROPICAL I
CERTIFICADA FSC, AMB UNA LONGITUD DE 3,00
MTS., UNA AMPLADA DE 0,58 MTS., UNA ALÇADA
TOTAL DE 0,83 MTS. I UNA ALÇADA DE SEIENT
DE 0,45 MTS., ENCORAT PER MITJÀ DE
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, INCLOU EL
TRACTAMENT ANTIGRAFITI, LA FUSTA HA DE
TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE
SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ
SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O
BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE
CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES
VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA
DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³,
UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I
TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ,
LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS
CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR
NO FER ESTELLES.

137,34

Unitats

Ma d'obra

U

1.300,42276

Ma d'obra
Unitats

BQ115BB2

52

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-74

Pàg.:

1.192,49000

118,70000

118,70000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,17884

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

130,80134
6,54007

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-76

FQ42U030

U

118,70000

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLETINAS PER
A PARAIGÜES DELS BARS, AMB EL
CORRESPONENT FORAT I TAPA DE PLÀSTIC
PER A FUTURA COL.LOCACIÓ DE PARAIGÜES I
COL.LOCACIÓ AMB FORMIGÓ DE LES PLETINES,
TOT INCLÒS.

137,34140

Rend.: 1,000

Unitats

41,97

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

MANOBRE

0,500 /R x

21,70000 =

10,85000

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,250 /R x

25,99000 =

6,49750

Subtotal:

17,34750

17,34750

Materials
D0701821

Subtotal:

1.192,49000

1.192,49000

M3

MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,250

x

Subtotal:
347

89,45300 =

22,36325

22,36325

22,36325

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004
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PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,26021

Subtotal:

3,19440

BR82Y010

U

41,96951

ELEMENT DE FUSTA D'1,2 A 1,8 M D'ALÇÀRIA,
PER A PROTECCIÓ D'ARBRES

x

1,000

23,95000 =

Subtotal:
FQ44Y592

u

Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, de
composite polimèric amb nanopartícules reforçants,
assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de
100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800
mm d'alçaria lliure, per a fixar al terra, de color gris
metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada

Rend.: 1,000

138,46

3,19440

Materials

39,97096
1,99855

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-77

54

€

23,95000
23,95000

23,95000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04792

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

27,19232
1,35962

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Preu

Parcial

P-79

Import

FQZ5Y122

u

Aparcament de bicicletes individual, antivandalisme,
de tub d'acer inoxidable de 50,8x1,5 mm de diàmetre,
en forma d'U invertida, amb cable d'acer interior de 10
mm amb 2 subjecta cables, de 75 cm d'alçada sobre
el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores de 100x3mm i 75 cm d'amplada, amb 2
reflectants per la seva visibilitat en cas de col·locació
en calçada, col·locat encastat al paviment

Ma d'obra
A0140000

H

MANOBRE

0,400 /R x

21,70000 =

8,68000

A0121000

H

OFICIAL 1A

0,400 /R x

25,99000 =

10,39600

Subtotal:

19,07600

19,07600

28,55193

Rend.: 1,000

267,62

€

Maquinària
C200H000

H

CZ112000

H

MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE
DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

0,400 /R x

GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA

0,400 /R x

8,22000 =

Unitats

3,28800

8,58000 =

A013M000

3,43200

A012M000

6,72000

B0715000

KG

PILONA DE POLÍMERS FLEXIBLES TIPUS
BARCELONA'92, TIPUS 4 DE SABACAUCHO O
EQUIVALENT, DE COMPOSITE POLIMÈRIC AMB
NANOPARTÍCULES REFORÇANTS, ASSAIG
PARÀMETRE DE LESIONS EN CAP HIC < 460, DE
100 MM DE DIÀMETRE, 1000 MM D'ALÇÀRIA
TOTAL I 800 MM D'ALÇARIA LLIURE, PER A FIXAR
AL TERRA, DE COLOR GRIS METALITZAT, AMB
UNA ARGOLLA REFLECTANT

1,000

MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES

4,000

x

102,60000 =

u

0,540 /R x

23,07000 =

12,45780

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,540 /R x

26,86000 =

14,50440
26,96220

26,96220

Maquinària
C200H000

H

MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE
DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

0,540 /R x

8,22000 =

Subtotal:

x

0,82000 =

4,43880

4,43880

105,88000

U

APARCAMENT DE BICICLETES, D'ACER INOX
AMB PROTECCIÓ ANTI-VANDALISME
MITJANÇANT CABLE D'ACER INTERIOR DE 10 MM

1,000

x

212,60000 =

212,60000

B0714000

KG

MORTER SINTÈTIC EPOXI RESINES EPOXI

4,000

x

2,55000 =

10,20000

105,88000

1,00 %

0,19076

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

Rend.: 1,000

Unitats

BQZ5Y122
3,28000

DESPESES AUXILIARS

Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8
m d'alçària

H

AJUDANT MUNTADOR

Subtotal:

102,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FQBAY010

Import

4,43880

Materials

Subtotal:

P-78

H

6,72000

Materials
U

Parcial

Ma d'obra

Subtotal:
BQ44UF91

Preu

Parcial

26,62000 =

3,19440

222,80000

222,80000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,67406

131,86676
6,59334

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

254,87506
12,74375

138,46010

COST EXECUCIÓ MATERIAL

28,55

Preu

Subtotal:

€

P-80

FR3P91A9

Import

m3

Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

267,61881

Rend.: 1,000

39,67

€

Ma d'obra
A013P000

H

AJUDANT JARDINER

0,120 /R x

Unitats
Ma d'obra

348

Preu

Parcial

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA

A013P000

H

0,070 /R x

AJUDANT JARDINER

26,62000 =

1,86340

P-82

1,86340

FR3PYS25

m3

1,86340

Maquinària
H

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x

51,15000 =

Subtotal:

4,32218
4,32218

4,32218

Materials
B0331C00

T

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 3
A 6 MM

x

1,890

16,70000 =

Subtotal:

31,56300
31,56300

31,56300

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02795

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

37,77653
1,88883

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Substrat barreja formulat a base de manta orgànic i
sorra volcànica de granulometria 0-6 mm,
subministrat en sacs fins a la coberta, pujat amb
mitjans de l'obra, estès amb mitjans manuals, amb les
següents característiques fisico-químiques:
- pH UNE-EN 13037 (1:5 v/v): 7,0 - 8,0
- Conductivitat elèctrica UNE-EN 13038 (1:5 v/v):
350-500 µS/cm
- Densitat aparent humida UNE-EN 12580: 785
Kg/m3 +/- 10%
- Pes del substrat a saturació: 1.450+/- 10%
- Matèria orgànica: 20-25%
- Classe textural USDA: Sorrenca
- Contingut Nutricional 180 mg N; 150 mg; P 270 mg
K/L

Rend.: 1,000

36,79

Unitats

Preu

Parcial

22,91000 =

1,14550

FR3PY010

m3

Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de
textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de
matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques
descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat
5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra
significativa per part de la direcció facultativa.

A016P000

39,66536

Rend.: 1,000

30,88

€

Import

Ma d'obra
H

0,050 /R x

PEÓ JARDINER

Subtotal:
P-81

56

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
C1313330

Pàg.:

€

1,14550

1,14550

Maquinària
C1501800

H

C133M0Q0 H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T

0,169 /R x

39,37000 =

6,65353

MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR

0,050 /R x

44,59000 =

2,22950

Subtotal:

8,88303

8,88303

Materials
Unitats

Preu

Parcial

22,91000 =

1,19590

Import

BR3PYS25 U

Ma d'obra
A016P000

H

0,0522 /R x

PEÓ JARDINER

Subtotal:

1,19590

1,19590

Maquinària
C133M0Q0 H

MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR

0,0522 /R x

44,59000 =

Subtotal:

2,32760

M3

TERRA ADOBADA I GARBELLADA, DE TEXTURA
FRANC-SORRENCA, AMB UN CONTINGUT MÍNIM
DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 3%, I AMB LES
CARACTERÍSTIQUES DESCRITES PER A LA
TERRA DE JARDINERIA SEGONS L'APARTAT 5.3
DE LA NTJ 08G

x

1,000

25,87000 =

x

1,000

2,32760

24,99000 =

Subtotal:
2,32760

Materials
BR3PY001

SUBSTRAT BARREJA FORMULAT A BASE DE
MANTA ORGÀNIC I SORRA VOLCÀNICA DE
GRANULOMETRIA 0-6 MM, SUBMINISTRAT EN
SACS(M3 ENSACAT) FINS A LA COBERTA, PUJAT
AMB MITJANS DE L'OBRA, ESTÈS AMB MITJANS
MANUALS, AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES FISICO-QUÍMIQUES:

25,87000

24,99000

24,99000

24,99000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01718

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

35,03571
1,75179

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-83
Subtotal:

25,87000

u

25,87000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01794

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

29,41144
1,47057

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FR44YE2C

Subministrament de Platanus x hispanica de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ

36,78750

Rend.: 1,000

Unitats

145,79

Preu

Parcial

Materials

30,88201

BR44YE2C U

349

PLATANUS X HISPANICA DE PERÍMETRE DE 20 A
25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM
67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ

1,000

x

138,85000 =

138,85000

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

57

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

138,85000

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 50 a 80 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25%, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió.

138,85000
138,85000
6,94250

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR612673

160,86

A012PV00

H

OFICIAL 1A ESPECIALISTA EN ARBORICULTURA
I TÈCNIQUES VERTICALS

1,900 /R x

49,46000 =

93,97400

A013P000

H

AJUDANT JARDINER

0,950 /R x

26,62000 =

25,28900

Subtotal:

€

TISORES PNEUMÀTIQUES, AMB PART
PROPORCIONAL DE COMPRESSOR

CRE23000

H

MOTOSERRA

0,950 /R x

3,25000 =

3,08750

C1503000

H

CAMIÓ GRUA

0,278 /R x

45,65000 =

12,69070

B2RA9SB0 T
Preu

Parcial
15,00000

OFICIAL 2A JARDINER

1,000 /R x

28,10000 =

28,10000

AJUDANT JARDINER

0,520 /R x

26,62000 =

13,84240

A012P200

H

A013P000

H

Subtotal:

Import

DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS
NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3,
PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI
200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

56,94240

C1313330

H

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,471 /R x

51,15000 =

24,09165

C1502E00

H

CAMIÓN CISTERNA DE 8 M3

0,320 /R x

43,57000 =

13,94240

C1501700

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T

0,390 /R x

33,03000 =

12,88170

C1503500

H

CAMIÓ GRUA DE 5 T

0,500 /R x

48,05000 =

24,02500

56,94240

Subtotal:

x

0,125

B0111000

M3

P-86

74,94075

0,540

AIGUA

0,360

x

36,87000 =

FRF13195

u

x

1,54000 =

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

19,90980

U

PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 10 A
15 M D'ALÇÀRIA, AMB TÈCNIQUES DE
GRIMPADA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I
TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE
COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)

1,78895

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

146,15065
7,30753

20,46420
0,85414

5,00 %

153,20149
7,66007

H

AJUDANT JARDINER

0,170 /R x

C1502E00

H

CAMIÓN CISTERNA DE 8 M3

0,170 /R x

Preu

Parcial

26,62000 =

4,52540

€

Import

4,52540

4,52540

153,46

43,57000 =

Subtotal:

7,40690
7,40690

7,40690

Materials
B0111000

M3

AIGUA

x

0,100

160,86156

Parcial

12,76

Subtotal:

1,50 %

Preu

153,45818

Rend.: 1,000

1,54000 =

Subtotal:

€

Import

Ma d'obra
350

0,15400
0,15400

0,15400

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06788

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

12,15418
0,60771

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

5,62500

Maquinària

20,46420

Rend.: 1,000

5,62500

Ma d'obra

0,55440

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,62500

1,50 %

Reg d'arbre amb mànega connectada a camió
cisterna amb una aportació mínima de 100 L, amb un
recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 Km i
refent el clot de reg cada 2 regs

74,94075

A013P000

Subtotal:

FRE613C0

19,47370

DESPESES AUXILIARS

Unitats
TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

45,00000 =

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
M3

3,69550

19,47370

Subtotal:

Maquinària

BR3P2110

3,89000 =

H

Subtotal:

30,00000 =

OFICIAL 1A JARDINER

119,26300

Materials

0,500 /R x

H

0,950 /R x

CRE21100

Ma d'obra
A012P000

119,26300

Maquinària

145,79250

Rend.: 1,000

Unitats

P-85

58

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-84

Pàg.:

12,76189
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PARTIDES D'OBRA

P-87

FRZ2YA33

Pàg.:

60

PARTIDES D'OBRA

u

Aspratge quàdruiple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta
de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10
cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del
forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores
regulables de goma o cautxú

Rend.: 1,000

74,33

€

P-89

FRZ8YZ02

u

Equip per a cada exemplar de 4 tubs d'aireació de
diàmetre 60 mm

Rend.: 1,000

15,83

Unitats

Preu

Parcial

26,62000 =

6,65500

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

A013P000

Import

H

0,250 /R x

AJUDANT JARDINER

Ma d'obra

Subtotal:
A013P000

H

AJUDANT JARDINER

0,535 /R x

26,62000 =

14,24170

A012P000

H

OFICIAL 1A JARDINER

0,535 /R x

30,00000 =

16,05000

Subtotal:

BRZ8Y310

30,29170

U

ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ
PER A ASPRATGES

4,000

x

0,41000 =

1,64000

BRZ21A30

U

ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA

4,000

x

9,60000 =

38,40000

6,65500

Materials
U

TUB PERFORAT DE 60 MM PER AIREACIÓ

x

4,000

30,29170

2,08000 =

Subtotal:

Materials
BRZ22510

6,65500
8,32000
8,32000

8,32000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09983

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

15,07483
0,75374

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

40,04000

40,04000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,45438

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

70,78608
3,53930

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-90

FRZ8YZ03

u

Col·locació a l'entorn del pa de terra de 1.20 m tub
circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm
de diàmetre embolcallat amb geotèxtil format per
feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200
a 250 g/m2, col·locat sense adherir.

74,32538

15,82857

Rend.: 1,000

10,45

Unitats

Preu

Parcial

26,62000 =

6,92120

€

Import

Ma d'obra
P-88

FRZ2YC20

u

Apuntalament d'arbre existent entre l’enderroc del
paviment del voltant i la repavimentació,
l'apuntalament provisional de fusta ha de garantir
l’estabilitat de l'arbre que se’l enderroqui el paviment
del voltant a cada fase d’obra. El tipus d’apuntalament
provisional està format per dos o tres taulons de més
de 4 m amb proteccions col·locats al costat més
desenvolupat de la copa, segons especificacions
descrites a la Memòria d'aquest Projecte.

Rend.: 1,000

64,64

€

A013P000

H

Subtotal:

Unitats
H

0,120 /R x

AJUDANT JARDINER

Preu

Parcial

26,62000 =

3,19440

Subtotal:

BRZ8Y310

U

TUB PERFORAT DE 60 MM PER AIREACIÓ

1,250

x

2,08000 =

2,60000

B7B151F0

M2

GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 200 A 250 G/M2

0,320

x

1,03000 =

0,32960

Import

Subtotal:

3,19440

3,19440

Materials
BR82YC20

u

Tutor per a cactàcies de 400 cm d'alçària vista

6,92120

6,92120

Materials

Ma d'obra
A013P000

0,260 /R x

AJUDANT JARDINER

x

2,000

29,16000 =

Subtotal:

58,32000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04792

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

61,56232
3,07812

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,92960

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10382

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

9,95462
0,49773

COST EXECUCIÓ MATERIAL

58,32000
58,32000

2,92960

P-91

FZ21SENY

U

REALITZACIÓ
L'INVENTARI
INDICACIONS
TÈCNIQUES
PROGRAMA
BARCELONA.

DE
DE
DEL
PER
INCA

L'ACTUALITZACIÓ
DE
SENYALITZACIÓ SEGONS
PLEC D'ESPECIFICACIONS
AL MANTENIMENT DEL
DE L'AJUNTAMENT DE

10,45235

Rend.: 1,000

630,00

€

64,64043
Unitats

Preu

Parcial

Materials
FZ21SEN1

351

U

REALITZACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DE
L'INVENTARI DE SENYALITZACIÓ SEGONS
INDICACIONS DEL PLEC D'ESPECIFICACIONS

1,000

x

600,00000 =

600,00000

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

61

PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DEL
PROGRAMA INCA DE L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA.

ABOCADOR O MAGATZEM INDICAT PER LA D.F. I
A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÓS EL CÀNON
D'ABOCADOR/MANTENIMENT.
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

600,00000

600,00000
600,00000
30,00000

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

630,00000
Unitats

P-92

FZ21TOPO

U

REALITZACIÓ D'UN AIXECAMENT TOPOGRÀFIC
DE FINAL D'OBRA EN 3D, INCLÒS EN EL
PROJECTE AS.BUILT, SEGONS INDICACIONS
DEL PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER
AL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA
MUNICIPAL 3D DE L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA (VERSIÓ 2.0) DEL GENER DEL 2016,
D'OBLIGAT COMPLIMENT.

Rend.: 1,000

1.575,00

€

U

REALITZACIÓ D'UN AIXECAMENT TOPOGRÀFIC
DE FINAL D'OBRA EN 3D, INCLÒS EN EL
PROJECTE AS.BUILT, SEGONS INDICACIONS
DEL PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER
AL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA
MUNICIPAL 3D DE L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA (VERSIÓ 2.0) DEL GENER DEL 2016,
D'OBLIGAT COMPLIMENT.

0,500 /R x

22,44000 =

56,10000

CAP DE COLLA

0,300 /R x

27,53000 =

41,29500

OFICIAL 1A

0,500 /R x

25,99000 =

64,97500

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

A0112000

H

A0121000

H

Subtotal:
Preu
x 1.500,00000 =

1,000

Subtotal:

162,37000

Parcial

Import

C1103331

H

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T, AMB MARTELL TRENCADOR

0,200 /R x

70,98000 =

70,98000

1.500,00000

C200SU00

H

EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILENIC

1,000 /R x

6,61000 =

33,05000

C1503U10

H

CAMIÓ GRUA DE 5 T

0,199 /R x

47,85000 =

47,61075

C131U025

H

RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428
O EQUIVALENT

0,200 /R x

46,83000 =

46,83000

C1501800

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T

0,200 /R x

39,37000 =

39,37000

C1504R00

H

CAMIÓN CON CESTA DE 10 M DE ALTURA COMO
MÁXIMO

0,200 /R x

39,85000 =

39,85000

1.500,00000

1.500,00000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

G21HM003

U

DESMUNTATGE I TRASLLAT DE SEMÀFOR
EXISTENT INCLÒS DESCONEXIONS I NOVES
CONEXIONS, REPICAT DE FONAMENT I
EXECUCIÓ DE NOU, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR DELS RESTES,
DEMOLICIÓ D'ARQUETA EXISTENT I EXECUCIÓ
DE UNA NOVA, I INSTAL·LACIÓ D'AVISADOR
ACÚSTIC.DESMUNTATGE,
RETIRADA,
ENDERROC DE DAU DE FORMIGÓ, CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE LA RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I RECOL.LOCACIÓ A NOVA
UBICACIÓ
DE
COLUMNA
SEMAFÒRICA
EXISTENT INCLÒS DESCONEXIONS I NOVES
CONEXIONS, REPICAT DE FONAMENT I
EXECUCIÓ DE NOU, TOT INCLÓS SEGONS LA
D.F, SOBRE PEÇA DE GRANIT O FORMIGÓ DE
40X40X15 PERFORADA, DE D= 120 MM I
PREPARADA PER A REBRE PAL DE SEMAFOR AL
CENTRE DE LA PEÇA I COL.LOCADA SOBRE
SOLERA DE FORMIGO, INCLOSA LA CÀRREGA,
TRASNPORT
INTERIOR,
TRANSPORT
A

Parcial

Import

162,37000

Maquinària
Unitats

FZ21TOP1

Preu

Ma d'obra

Materials

P-93

62

Rend.: 0,200

5,00 %

277,69075

277,69075

1.500,00000
75,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

2,43555

1.575,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

442,49630
22,12482

464,62

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
H222VVV6

U

PINTURA ESPECIAL, ANTIGRAFFITIS, PER A
BÀCULS, FINS A 3,00 M D'ALÇADA, AMB NETEJA
MANUAL DEL BÀCULS I APLICACIÓ DE CAPA DE
PINTURA MODEL JAPONICA, INCLOENT CAPA
D'IMPRIMACIÓ I ESMALT ESPECIAL AMB TOTS
ELS MITJANS AUXILIARS TOTALMENT ACABADA,
AIXÍ COM PINTURA ESPECIAL, ANTIOXIDANT DE
PROTECCIÓ ANTIGOSSOS PER A BÀCULS, FINS
A 2,00 M ALÇADA DE LA PORTA, AMB NETEJA
MANUAL DEL BÀCULS I APLICACIÓ DE CAPA DE
PINTURA TIPUS SL100 (HLG), INCLOENT TOTS
ELS MITJANS AUXILIARS TOTALMENT ACABADA.

464,62112

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

67,61

5,00 %

€

64,39048
3,21952
67,6100

________________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

63

PARTIDES D'OBRA

P-94

M21B0001

Pàg.:

64

PARTIDES D'OBRA

u

Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de
senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre parament vertical, de superfície fins a 0,5 m2,
muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb
mitjans manuals i aplec

Rend.: 1,000

Unitats

10,64

Preu

Parcial

Subtotal:

€

Import

1,17825

1,17825

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05049

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4,59474
0,22974

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,82448

Ma d'obra
A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,200 /R x

26,86000 =

5,37200

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,200 /R x

23,07000 =

4,61400

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-97

9,98600

M21QY002

u

Desmuntatge i trasllat a magatzem municipal de
jardinera de fosa convencional de fins a 1,5 m de
diàmetre i càrrega manual i mecànica de l'equipament
sobre camió o contenidor

9,98600

1,50 %

0,14979

5,00 %

10,13579
0,50679

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats

11,23

Preu

Parcial

22,44000 =

4,48800

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

0,200 /R x

MANOBRE ESPECIALISTA

10,64258

Subtotal:

4,48800

4,48800

Maquinària
P-95

M21Q1121

u

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5
m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000

Unitats

11,23

Preu

Parcial

€

C1503000

H

CAMIÓ GRUA

0,100 /R x

45,65000 =

4,56500

C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,100 /R x

15,71000 =

1,57100

Subtotal:

Import

Ma d'obra
A0150000

H

0,200 /R x

MANOBRE ESPECIALISTA

22,44000 =

Subtotal:

4,48800
4,48800

4,48800

6,13600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06732

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

10,69132
0,53457

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària
C1503000

H

CAMIÓ GRUA

0,100 /R x

45,65000 =

4,56500

C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,100 /R x

15,71000 =

1,57100

Subtotal:

P-98

6,13600

6,13600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06732

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

10,69132
0,53457

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-96

6,13600

M21Q2501

u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

11,22589

Rend.: 1,000

Unitats

4,82

Preu

Parcial

22,44000 =

3,36600

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

0,150 /R x
Subtotal:

3,36600

3,36600

Maquinària
C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,075 /R x

15,71000 =

1,17825

353

MR00MOD1

U

MANTENIMENT DE L'ENJARDINAMENT DURANT
L'ANY DE GARANTIA, O DURANT EL QUE
SUBSCRIGUI EL CONTRACTISTA EN EL
PROCEDIEMTN DE CONCURS I ADJUDICACIÓ DE
LES OBRES. INCLOU TOTES LES OPERACIONS
DE MANTENIMENT NECESSÀRIES PERQUÈ LA
ZONA ENJARDINADA ES MANTINGUI EN
PERFECTE ESTAT. SEGONS EL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE
JARDINERIA DE PARCS I JARDINS DE
BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL I, EN TOTS
ELS CASOS, SÓN D'APLICACIÓ LES NTJ
(NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I
PAISATGISME)
DEL
COL·LEGI
OFICIAL
D'ENGINYERS
TÈCNICS
AGRÍCOLES
DE
CATALUNYA, ACTUALMENT FUNDACIÓ DE LA
JARDINERIA I EL PAISATGE (A JUSTIFICAR).
MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU ANUAL
INTEGRAL DELS ARBRES EXISTENTS AMB
INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU ELS
REGS NECESSARIS, ADOBATS, EL REPÀS DE
L'OLLA DE REG I ELS TRACTAMENTS
FITOSANITARIS NECESSARIS, EIXARCOILATS,
PODA, INCLOU COM A MÍNIM TRES
ACTUACIONS, PER LA RECEPCIÓ PROVISIONAL,
AMB LA REPOSICIÓ TOTAL D'ESPECIES
PLANTADES AMB LES POSSIBLES BAIXES

Rend.: 1,000

11,22589
2.155,14

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

65

PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

66

PARTIDES D'OBRA

INTEGRAL DE TOTS ELES ELEMENTS, MOBILIARI
I PAVIMENTS, UN COP FINALITZADA L'OBRA,
SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA D.F. I
CRITERIS DELS TÈCNICS DEL DISTRICTE DE
SANT ANDREU DE L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA.

DURANT L'ANY DE GARANTIA, I LA REVISIÓ DEL
FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU
ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA
MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS
DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL
MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT
DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU
1 ANY DE PERIODE DE GARANTÍA DE LES
PLANTACIONS POSTERIOR A LA RECEPCIÓ
DEFINITIVA
DE
L'OBRA,
TOT
INCLÒS
(MANTENIMENT + GARANTIA), SEGONS PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE
JARDINERIA.

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.500,00000

1.500,00000
75,00000

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-100 XPAUTY05

Unitats

Preu

Parcial

U

Import

REALITZACIÓ DE TREBALLS DE MOSTRA,
CONSISTENT AMB PINTAR AMB COLOR RAL,
SEGONS INDIQUI LA D.F., REALITZANT PROVES
DE COLOR EN UNA SUPERFÍCIE DE 4 M², AMB
APLICACIÓ DE COM A MÍNIM DE 3 CAPES
CADASCUNA, EN DIFERENTS DIES, PER DEIXAR
TEMPS SUFICIENT DE SECAT, PER A LA
POSTERIOR VALORACIÓ I DESICIÓ, SEGONS
CRITERIS DE LA D.F.

1.500,00000

1.575,00000

Rend.: 1,000

262,50

€

Ma d'obra
A013P000

H

AJUDANT JARDINER

20,000 /R x

26,62000 =

532,40000

A012P000

H

OFICIAL 1A JARDINER

20,000 /R x

30,00000 =

600,00000

Subtotal:

1.132,40000

Unitats

H

20,000 /R x

CAMIÓN CISTERNA DE 8 M3

43,57000 =

Subtotal:

XPAUTY01 U
1.132,40000

871,40000
871,40000

871,40000

Materials
B0111000

M3

AIGUA

x

20,600

1,54000 =

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

31,72400
31,72400

P-99

XPAUTY04

U

TREBALLS DE NETEJA DEL PASSEIG CENTRAL
DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG (ÀMBIT DE LES
OBRES), CONSISTENTS EN LA NETEJA
INTEGRAL DE TOTS ELES ELEMENTS, MOBILIARI
I PAVIMENTS, UN COP FINALITZADA L'OBRA,
SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA D.F. I
CRITERIS DELS TÈCNICS DEL DISTRICTE DE
SANT ANDREU DE L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA.

2.052,51000
102,62550

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.155,13550

Rend.: 1,000

1.575,00

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
XPAUTY03 U

TREBALLS DE NETEJA DEL PASSEIG CENTRAL
DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG (ÀMBIT DE LES
OBRES), CONSISTENTS EN LA NETEJA

1,000 /R x 1.500,00000 =

1,000 /R x

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

16,98600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

REALITZACIÓ DE TREBALLS DE MOSTRA,
CONSISTENT AMB PINTAR AMB COLOR RAL,
SEGONS INDIQUI LA D.F., REALITZANT PROVES
DE COLOR EN UNA SUPERFÍCIE DE 4 M², AMB
APLICACIÓ DE COM A MÍNIM DE 3 CAPES
CADASCUNA, EN DIFERENTS DIES, PER DEIXAR
TEMPS SUFICIENT DE SECAT, PER A LA
POSTERIOR VALORACIÓ I DESICIÓ, SEGONS
CRITERIS DE LA D.F.

250,00000 =

Subtotal:

31,72400

1,50 %
5,00 %

Parcial

Import

Ma d'obra

Maquinària
C1502E00

Preu

1.500,00000

354

250,00000

250,00000

5,00 %

250,00000
250,00000
12,50000
262,50000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

67

PARTIDES ALÇADES

F21QMA05

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN OBRA PER
AL DESMUNTATGE DE QUIOSC DE PREMSA,
EXISTENT DINTRE DE L'ÀMBIT DE LES OBRES,
APLEC I DESPLAÇAMANET PER A POSTERIOR
COL·LOCACIÓ, A NOVA UBICACIÓ, SEGONS
CRITERIS DE LA D.F. I NOVA POSICIÓ
ESPECIFICADA PER ELS TÈCNICS DEL
DISTRICTE
DE
SANT
ANDREU
DE
L'AJUNTAMENT
DE
BARCELONA,
MENTRESTANT ES BUSCARÀ UNA UBICACIÓ
PROVISIONAL O DEFINITVA PER TAL DE QUE EL
NEGOCI
SEGUEIXI
FUNCIONANT,
DESMUNTATGE, CÀRREGA, DESPLAÇAMENT I
POSTERIOR COL.LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ
DEFINITIVA, TOT INCLÓS SEGONS CRITERIS DE
LA D.F., AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS,
CÀRREGA DE RUNES I MATERIALS I
TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT I
CÀNON. INCLOU TOTS ELS TREBALLS
NECESSÀRIS D'OBRA CIVIL, DESCONNEXIONAT I
NOU CONNEXIONAT ELÈCTRIC, TELEFÒNIC, ETC
PER A CORRECTE FUNCIONAMENT, SI FOS
NECESSARI PORTAR-HO AL ABOCADOR,
ESTARÀ
INCLOSA
LA
CÀRREGA,
DESPLAÇAMENT I EL CÀNON DEL ABOCADOR,
AQUESTES FEINES INCLOUEN LA DESCONEXIÓ
D'ENLLUMENAT EXISTENT, INCLOUEN UNA
ESCOMESA ELÈCTRICA PROVISIONAL PER AL
QUIOSC DESPLAÇAT.

Rend.: 1,000

9.000,00

€

XPAUTY06

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'ABONAMENT
ÍNTEGRE PER A L'APLICACIÓ DE LES MESURES
DE SEGURETAT I SALUT NECESSÀRIES DURANT
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES SEGONS ESTUDI I
PLA DE SEGURETAT I SALUT.

XPAUTY07

9.000,00000

Rend.: 1,000

1.500,00

€

1.500,00000

9.000,0000
17.586,27

€

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS
TREBALLS DE DESPLAÇAMENT DE LES
TERRASSES DURANT L'EXECUCIÓ DE LES
OBRES, SEGONS FASES D'OBRA, AQUESTS
TREBALLS EN EL DESPLÇAMENT DE LES
UNITATS INDICADES A COL.LOCAR EN LA
CALÇADA, EN EL CARRIL DE SERVEIS ENFRONT
DE CADA ESTABLIMENT, SEGONS PLÀNOLS
D'ORGANITZACIÓ I DESENVOUPAMENT DE LES
OBRES, EL RESTA DE TAULES I CADIRES
S'UBICARAN
ON
EL
PROPIETARI
DE
L'ESTABLIMENT ESTABLEIXI EN EL PROPI
ESTABLIMENT O MAGATZEM PARTICULAR DE
CADASCÚ.TANMATEIX, AQUESTS TREBALLS
CONSISTIRAN EN EL SUBMINISTRE I LA
COL.LOCACIÓ DE PILONES GROGUES TIPUS
BAR PER A LA PROTECCIÓ DE LES TERRASSES
PROVISIONAL, DURANT L'EXECUCIÓ DE LES
OBRES. FINALMENT I UN COP ACABADES LES
FASES D'EXECUCIÓ DE LES OBRES, ES
RESITUARAN LES TERRASSES AL SEU LLOC
DEFINITIU AL PASSEIG CENTRAL I ES
DESMUNTARAN LES PILONES TIPUS BAR, DE LA
UBICACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES,
AQUESTA PARTIDA ENGLOBA LES 3 FASES
D'OBRA, TOT INCLÒS, SEGONS DIRECTRIUS DE
LA D.F.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.500,0000
3.000,00

€

3.000,00000
3.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

COST DIRECTE

17.586,27000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

17.586,2700

________________________________________________________________________________________________________________
PARTIDA
ALÇADA
A
JUSTIFICAR
CORRESPONENT A L'AFECTACIÓ DE SERVEIS
EXISTENTS O PER REQUERIMENTS DE
RESPONSABLES MUNICIPALS EN FASE D'OBRA
NO DESCRITS EN PROJECTE, SEGONS
CRITERIS I ESPECIFICACIONS DE LA D.F.

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EN COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 1627/1997
DE 24 DE OCTUBRE DE 1997, EN FASE D'OBRA
L'IMPORT CORRESPONENT A LA SEGURETAT I
SALUT NO PODRÀ REDUÏR-SE RESPECTE
L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, PER TANT,
EN AQUESTA PARTIDA, LA POSSIBLE BAIXA
ECONÒMICA DEL CONTRACTISTA, SERÀ
ASSUMIDA PER AQUEST, EN ALTRES PARTIDES
SENSE AFECTAR EL PRESSUPOST DE
SEGURETAT I SALUT.

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA
REPOSICIÓ DE LA XARXA DE REG DE L'ARBRAT
EXISTENT QUE PUGUI QUEDAR AFECTADA.

________________________________________________________________________________________________________________

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PA

PA

COST DIRECTE

________________________________________________________________________________________________________________

XPAUTY02

68

PARTIDES ALÇADES

COST DIRECTE

PPA900SS

Pàg.:

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

27.000,00

€

27.000,00000
27.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PRESSUPOST CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

A.21. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

A.21.2. Pressupost per el Coneixement de l’Administració:

A.21.1. Resum del Pressupost:

En paral·lel a aquest pressupost general, l’administració preveu una sèrie de conceptes o partides que si ve, van
associades a la mateixa obra, no han de perquè formar part de l’adjudicació del contractista i segurament aquestes
seran tramitades de forma paral·lela a l’adjudicació de l’obra general.

El pressupost de Projecte incorpora tots aquells imports i conceptes que formaran part del procés de licitació de les
obres i que definiran les actuacions, preus unitaris i imports globals que aniran associats a l’adjudicació
del contractista principal. Aquests valors són, segons detalla el pressupost de Projecte.

A continuació es detalla el Pressupost per al Coneixement de l’Administració:

Aplicant els preus de Projecte que figuren en els quadres de preus i els amidaments de l’obra, s’obté el següent
Pressupost d’Execució per Contracte:

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA - FASE III
SUPERFICIE URBANITZADA:
3.876,95 m²
P.E.M.
P.E.C. (IVA inclòs) % Partides
Capítol 00.01 DEMOLICIONS - ENDERROCS - RETIRADES
43.980,26 €
63.327,18 €
7,59%
Capítol 00.02 MOVIMENT DE TERRES
0,00 €
0,00 €
0,00%
Capítol 00.03 ESTRUCTURES
0,00 €
0,00 €
0,00%
Capítol 00.04 FERMS I PAVIMENTS
220.443,22 €
317.416,19 €
38,07%
Capítol 00.05 XARXA DE CLAVEGUERAM
3.304,32 €
4.757,89 €
0,57%
Capítol 00.06 XARXA D'ENLLUMENAT
4.945,88 €
7.121,57 €
0,85%
Capítol 00.07 XARXA SEMAFÒRICA
5.110,82 €
7.359,07 €
0,88%
Capítol 00.08 XARXA IMI
51.756,80 €
74.524,62 €
8,94%
Capítol 00.09 JARDINERIA I REG
25.624,87 €
36.897,25 €
4,42%
Capítol 00.10 MOBILIARI URBÀ
101.620,07 €
146.322,74 €
17,55%
Capítol 00.11 SENYALITZACIÓ
623,46 €
897,72 €
0,11%
Capítol 00.12 DESVIAMENT DE TRÀNSIT
0,00 €
0,00 €
0,00%
Capítol 00.13 SERVEIS AFECTATS
9.000,00 €
12.959,10 €
1,55%
Capítol 00.14 GESTIÓ DE RESIDUS
24.147,15 €
34.769,48 €
4,17%
Capítol 00.15 SEGURETAT I SALUT I PARTIDES ALÇADES
47.586,27 €
68.519,47 €
8,22%
Capítol 00.16 ALTRES
4.830,00 €
6.954,72 €
0,83%
Capítol 00.17 INFRAESTRUCTURES TERRASSES
36.145,84 €
52.046,40 €
6,24%

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA - FASE III
SUPERFICIE URBANITZADA:
3.876,95 m²
P.E.M.
P.E.C. (IVA inclòs) % Partides
Capítol 00.01 DEMOLICIONS - ENDERROCS - RETIRADES
43.980,26 €
63.327,18 €
7,59%
Capítol 00.02 MOVIMENT DE TERRES
0,00 €
0,00 €
0,00%
Capítol 00.03 ESTRUCTURES
0,00 €
0,00 €
0,00%
Capítol 00.04 FERMS I PAVIMENTS
220.443,22 €
317.416,19 €
38,07%
Capítol 00.05 XARXA DE CLAVEGUERAM
3.304,32 €
4.757,89 €
0,57%
Capítol 00.06 XARXA D'ENLLUMENAT
4.945,88 €
7.121,57 €
0,85%
Capítol 00.07 XARXA SEMAFÒRICA
5.110,82 €
7.359,07 €
0,88%
Capítol 00.08 XARXA IMI
51.756,80 €
74.524,62 €
8,94%
Capítol 00.09 JARDINERIA I REG
25.624,87 €
36.897,25 €
4,42%
Capítol 00.10 MOBILIARI URBÀ
101.620,07 €
146.322,74 €
17,55%
Capítol 00.11 SENYALITZACIÓ
623,46 €
897,72 €
0,11%
Capítol 00.12 DESVIAMENT DE TRÀNSIT
0,00 €
0,00 €
0,00%
Capítol 00.13 SERVEIS AFECTATS
9.000,00 €
12.959,10 €
1,55%
Capítol 00.14 GESTIÓ DE RESIDUS
24.147,15 €
34.769,48 €
4,17%
Capítol 00.15 SEGURETAT I SALUT I PARTIDES ALÇADES
47.586,27 €
68.519,47 €
8,22%
Capítol 00.16 ALTRES
4.830,00 €
6.954,72 €
0,83%
Capítol 00.17 INFRAESTRUCTURES TERRASSES
36.145,84 €
52.046,40 €
6,24%
TOTAL PRESSUPOST

579.118,96 €

Costos directes (Mà d'Obra, Materials, Maquinària
i Despeses Auxiliars de Mà d'Obra)
Despeses Indirectes
5%
DESPESES GENERALS
BENEFICI INDUSTRIAL

13%
6%

SUBTOTAL (PEM + D.G + B.I.)
I.V.A.

833.873,39 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (P.E.C. IVA inclòs)

579.118,96 €

Costos directes (Mà d'Obra, Materials, Maquinària
i Despeses Auxiliars de Mà d'Obra)
Despeses Indirectes
5%

149,37 €/m²

550.163,01 €

DESPESES GENERALS
BENEFICI INDUSTRIAL

28.955,95 €

13%
6%

SUBTOTAL (PEM + D.G + B.I.)

75.285,46 €
34.747,14 €

I.V.A.

689.151,56 €
21%

100,00%

TOTAL PRESSUPOST

177,76 €/m²

21%

CONTROL DE QUALITAT (IVA inclòs)
833.873,39 €

215,08 €/m²

TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ (P.C.A.)

En aquest Pressupost, queden incloses les Partides de l’Estudi de Seguretat i Salut. Indicar que les despeses
originades per aquest concepte, van per compte del contractista fins als límits que estableixen en cada cas
els plecs de clàusules administratives de l’entitat que contracti l’execució de les obres.

100,00%

149,37 €/m²

550.163,01 €
28.955,95 €
75.285,46 €
34.747,14 €
689.151,56 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (P.E.C. IVA inclòs)

144.721,83 €

833.873,39 €

177,76 €/m²

144.721,83 €
833.873,39 €

215,08 €/m²

9.769,43 €
843.642,82 €

217,60 €/m²

VUIT-CENTS QUARANTA-TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS
Autor del Projecte

Quan l’obra es realitza per compte de l’Ajuntament de Barcelona, el seu Plec de clàusules administratives generals
(PCAG) per a la contractació d’obres, la Partida de Control de Qualitat, queda exclosa del Pressupost General de
l’obra.
El Pressupost d’execució material del Control de Qualitat, suposa un 1,40 % del PEM del Projecte. Es per tant, que
segons els Plecs de Clàusules Administratives de l’Entitat, en tot cas, quedarà establert en el Pressupost per al
Coneixement de l’Administració.

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT, VALORAT
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altres. La norma es centra en els procediments, homogeneïtza sistemàtica però no objectius. Per a poder valorar el
sistema de qualitat que posseeix una empresa resulta imprescindible analitzar els objectius que s’ha plantejat, i no
quedar-se exclusivament amb l’etiqueta de presentació. La possessió del certificat ISO no pressuposa la seva
correcta aplicació a totes les obres, i encara menys, la coincidència amb els objectius de qualitat que pugui
plantejar el promotor.

A22 PLÀ DE CONTROL DE QUALITAT
1.- Introducció

El control de qualitat definit en el present annex és una guia per a l’elaboració del Pla de Control de Qualitat a
executar en obra. El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la Direcció d’Obra. Aquesta podrà
ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis o proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin
pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció. Prèviament a
l’inici de les obres, en base a aquest programa, el contractista elaborarà el pla de control de qualitat, el qual haurà
de ser validat pel Director de l’Obra.

En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats en que solen
estructurar-se els plans de qualitat dels contractistes, destacant aquells on s'incideix amb aquest pla de control:
Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, recollint
especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra.

Els controls ha realitzar són essencialment dels tipus següents:

Relació d'activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot portar a no aplicar
correctament el sistema. És fonamental saber destriar el que és realment important, per no malbaratar esforços en
temes secundaris que poden provocar desencís, i serveixen d’excusa per a invalidar tota la sistemàtica. Dins del pla
de control de projecte, es farà una relació de les activitats que, com a mínim, hauran de ser considerades en el pla
de qualitat del contractista.

 Control del material
 Control geomètric
 Control d’execució
Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec de la partida reflectida dintre del pressupost per al
coneixement de l’administració i serà contractada directament per l’Administració. Aquesta partida queda
desglossada en el pressupost d’aquest annex. El director de les obres podrà optar per no certificar íntegrament una
partida d’obra quan, tot i estar executada, no s’hagi rebut o validat els resultats associats al control de qualitat de
les obres.

Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell d’encarregat inclòs),
indicant el càrrec i les funcions de cadascú. Es pot acompanyar d'un registre de signatures. S'hauria de fer extensiu
al personal de les empreses subcontractades.
Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar (coherència de documents, mancança de
definició o definició no satisfactòria, etc.) Tenir constància dels possibles problemes amb temps suficient pel seu
anàlisi, és fonamental en la qualitat final de l’obra.

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), s’han definit i
programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol
de qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran
realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). A l’inici de l’obra, la DEO
estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les
actuacions a les necessitats reals de l’obra. En conseqüència, el PAQ ha de ser un document viu, que permeti la
seva adaptació a la realitat canviant de l’obra.

Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents (legislació,
normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un d'aquests documents.
Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser compatibles
amb el plec de condicions de projecte. Cal advertir que, en aquest punt, s’acostumen a incloure textos genèrics que
“engreixen” el document i que, en molts cops, no aporten gaire cosa. S’ha de valorar tot allò que sigui específic per
l’obra concreta.

En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de processos d'execució,
incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves d’acabat. La qualitat final es veu tant condicionada
pels processos d'execució com per la qualitat intrínseca dels materials. Aquests, fruit de processos industrials,
presenten característiques bastant estables i, en molts casos, arriben acompanyats de certificats de garantia de
qualitat. És per això que aquest pla es centrarà, fonamentalment, en el control dels processos d'execució, confiat
quasi sempre a inspeccions visuals o comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació d'una empresa
especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible que desenvolupen els laboratoris en el control de qualitat dels
materials.

Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició del proveïdor dins d'una relació
d'industrials "aptes" confeccionada per la pròpia empresa, es a dir, el subministrador no s’ha d’escollir
exclusivament per criteris econòmics. A banda d'això, es redacten les especificacions de compres, que són un recull
de les condicions tècniques que s'han d'exigir al material concret, i es detallen les operacions de control a realitzar
en la recepció de materials: control de certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori,
etc. Aquest apartat, en concret el pla d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de
control de projecte en el seu apartat de control de materials.

2.- Interrelació amb els sistemes d'organització dels contractistes

A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, no es pot oblidar que les
empreses constructores disposen normalment de sistemes d'organització interna d'assegurament de la qualitat
(procediments ISO 9001), que, potencialment, són eines molt vàlides per assolir els nivells de qualitat exigits.

Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que consisteix en deixar constància
documental del destí físic (parts concretes de l’obra) on s’ha fet ús d’un determinat material. Resulta habitual entre
les empreses, i per altra banda molt convenient, tenir cura de la traçabilitat del formigó utilitzat a l’obra, però no és
freqüent que s’apliqui a altres materials.

Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i sistemàtiques,
aquest pla de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes
propis de les empreses constructores. Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de
projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat) del contractista, que deixi clara l'assumpció dels criteris de
projecte en el document de la contracta.

Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions d'execució de les activitats que es
controlen. S'indiquen les inspeccions (o assaigs) que s'han de realitzar, documents o normatives que s'han de tenir
en compte, freqüències de mostreig, responsables de realitzar-les, si corresponen a punts d'espera o avís i els
criteris d'acceptació o rebuig. Una inspecció qualificada com punt d’espera o avís, atura el procés d’execució de
l’activitat fins que s’hagi donat per bo el resultat de dita inspecció (punt d’espera), o s’hagi produït la notificació
corresponent (punt d’avís).

Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una empresa constructora,
tot i estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i per tant, es poden trobar diferències notables entre unes i
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Relació de materials on cal realitzar assaigs de control de recepció:

Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de sectoritzar l'obra per tal
d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa d'execució és el resultat
d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat.



Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels documents
acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats expressament acceptats
per la DEO. Aquests documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran al document EDC de final d'obra (EDC =
Estat de Dimensions i Característiques de l’obra executada).

Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no acceptable, s'aixeca una
no conformitat, que pot ser poc important (de correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció
correctora per tal de deixar constància escrita de la solució proposada pel problema concret.
El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de materials,
instruccions tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, etc.

Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament rebut, per exemple per estar
pendent de presentació dels resultats d'assaig, caldrà obligatòriament una acceptació provisional de la DEO i un
seguiment estricte, per part del contractista, del destí final d'aquest material a l'obra (traçabilitat).

Com s’ha dit al començament d’aquest apartat, el pla de qualitat de l’empresa constructora ha de ser un eina
potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra. Cal no caure en el fàcil recurs del desprestigi, moltes vegades
basat en anècdotes concretes, i tenir la clara voluntat d’utilitzar-lo, com una dada més del funcionament de l’obra,
que, naturalment, haurà de ser contrastada amb la supervisió directa del director d’execució.

4.- Control d’execució

El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en les proves finals d'acabat
que, en general, són també inspeccions visuals recolzades amb comprovacions que poden ser senzilles o que
requereixin l’actuació d’un laboratori especialitzat. Moltes d'aquestes operacions de control es troben recollides al
Plec de Condicions Tècniques de l'obra.

Serà sens dubte l’actitud d’aquest director d’execució la que provocarà una millor aplicació del sistema. Quan es
diu que aquests procediments serveixen només per “omplir paper”, ja que s’acostumen a complimentar tard i de
cop (per exemple a final de mes), cal preguntar-se si la DEO ha demanat, amb certa freqüència, els registres
d’inspecció i ha mostrat interès en el seu contingut. Si ningú intenta treure profit del sistema, és lògic que acabi
derivant en un tràmit merament “burocràtic”.

El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d’autocontrol de qualitat que aplicarà a l’obra,
que, en cas de ser adjudicatari, haurà de perfeccionar abans de l’inici de les obres. Cal tenir en compte que, en
molts casos, el PAQ no podrà redactar-se totalment en aquest moment. Allà on per falta de dades o nivell de
definició, no es puguin concretar tots els punts que contempla, s’haurà d’arribar al detall suficient que permeti el
seu desenvolupament posterior.

És interès de l’Ajuntament de Barcelona ser un element dinamitzador d’una millor aplicació del pla d’autocontrol
de qualitat conseqüència de la certificació ISO-9001.
En l'APÈNDIX 1 es presenten exemples del format de presentació dels diferents apartats que aquí s'han comentat.
En cap cas cal entendre que es demanarà al contractista la utilització d'aquests formats concrets, es tracta,
únicament, de recolzar l'exposició amb exemples concrets.

El PAQ és dons un document viu, capaç de recollir les circumstàncies particulars de l’obra que es vagin coneixent en
el transcurs de la seva execució.
El pla d’autocontrol del contractista haurà de contemplar, com a mínim, les següents activitats de control:

3.- Control de material


Fonaments

Estructura
Instal·lacions:

Sanejament

Electricitat

El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal garantir en cadascun dels
materials utilitzats a l'obra.
La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes:


Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de confondre aquest concepte
amb el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, que és un reconeixement centrat en la seva gestió. La
marca de qualitat de producte implica l’existència d’un procediment de fabricació establert i una campanya
sistemàtica d’assaigs que garantitzen uns determinats paràmetres de qualitat per aquell producte.



Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats específicament per l'obra
concreta), sempre que s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No s'han d’acceptar
resultats d'assaigs antics de dubtosa relació amb el producte actual.



Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar durant la seva execució.

Formigó estructural

Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control, el procediment d'execució i
el programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà.
Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d'operacions de control que el contractista realitzarà durant el
desenvolupament i en acabar cada activitat a controlar. De cada operació de control s'indicarà:






Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol de les tres justificacions
de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció realitzada per un tècnic competent.

Punt a controlar: disposició de la ferralla, verticalitat d’una paret, etc.
Freqüència de control: per lot (cada 100 m² per exemple), diària, a l’inici de l’activitat, etc.
Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, instrucció EHE, etc.
Responsable de realitzar la inspecció o l'assaig: cap d’obra, encarregat, DEO, laboratori, etc.
Criteris d'acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc.

També es farà constar si el punt de control és un punt d'espera o avís, es a dir, si l'execució de l'activitat ha de
quedar aturada mentre el responsable de la inspecció no doni el seu vist-i-plau o hagi estat informat,
respectivament.

En el cas dels materials que segueixen a continuació, com a excepció del criteri general, serà obligatòria la
realització d'una campanya específica d'assaigs per part d'un laboratori acreditat. Aquests assaigs es troben definits
i valorats en el pressupost del pla de control de qualitat, adjunt a l’APÈNDIX 2.
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qualitat i caracterització del formigó utilitzat. En la calçada, ja que l’actuació és mínima no es plantegen assaigs de
control específics.

En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un element concret donarà lloc a
una fitxa d’execució o registre. Abans de l'inici de l'obra, i de manera consensuada amb la DEO, s'establirà una
sectorització de l'obra que assigni localització a les diferents fitxes d’execució a omplir. S'establiran també els
procediments de documentació de les no conformitats i de les accions correctores, seguint la sistemàtica que
disposi el propi contractista.

Paviment Asfàltic
Tipus d’assaigs

Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant l'execució de l'obra, quedarà arxivada i formarà part del
document EDC de final d'obra.

GRANULOMETRIC (àrid i filler):
1 assaig per cada 1.000 T de barreja col·locada
GRANULOMETRIC (barreja d’àrids):
1 assaig per cada 1.000 T de barreja col·locada
LIMITS D’ATTERBERG (barreja d’àrids):
1 assaig per cada 1.000 T de barreja col·locada
EQUIVALENT DE SORRA (barreja d’àrids):
1 assaig per cada 1.000 T de barreja col·locada
GRANULOMETRIC (barreja fabricada):
1 assaig per cada 1.000 T de barreja col·locada
MARSHALL (densitat, estabilitat i deformació):
1 assaigs per cada 500 T de barreja col·locada o fracció diària
CONTINGUT DE LLIGANT:
1 assaigs per cada 500 T de barreja col·locada o fracció diària

5.- Determinació dels assaigs a realitzar

Degut al petit volum d’obra a executar, no es defineixen freqüències concretes per a la realització dels assaigs sinó
que es defineix directament els assaigs a realitzar per a cada un dels capítols d’obra.
A continuació es detallen els capítols i les diferents unitats o conjunt de partides d’obra per a les quals, a banda del
control d’execució in situ, es consideren importants realitzar un control de qualitat realista mitjançant assaigs o
mitjançant altre procediment de seguiment:
Capítol 01 – Implantació
Per aquest capítol no es considera necessari la realització de cap assaig concret.
Capítol 02 – Enderrocs

Aceptació de la procedencia del material

Per aquest capítol no es considera necessari la realització de cap assaig concret. No obstant per a totes les partides
d’obra detallades en aquest capítol és necessari realitzar un correcte seguiment en base a l’estudi i pla de gestió de
residus de la construcció i demolició, sol·licitant justificació de la gestió realitzada amb cada un dels residus
generats.

Tipus d’assaigs
GRANULOMETRIC:
1 assaigs per tres mostres aleatòries
QUALITAT “LOS ANGELES”:
1 assaig per tres mostres aleatòries
COEFICIENT DE POLIT ACCELERAT:
1 assaig per tres mostres aleatòries
FORMA D’ARITS (agulles i lajas):
1 assaig per tres mostres aleatòries
ADHESIVITAT:
1 assaig per tres mostres aleatòries
FRIABILITAT:
1 assaig per tres mostres aleatòries
EQUI. EN SORRA DE BARREJA D’ARIDS EN SEC:
1 assaig per tres mostres aleatòries
MARSHALL:
1 assaig per tres mostres aleatòries
INMERSIÓ COMPRESIÓ:
1 assaig per tres mostres aleatòries

Capítol 03 – Gestió de residus
Per aquest capítol no es considera necessari la realització de cap assaig concret. No obstant per a totes les partides
d’obra detallades en aquest capítol és necessari realitzar un correcte seguiment en base a l’estudi i pla de gestió de
residus de la construcció i demolició, sol·licitant justificació de la gestió realitzada amb cada un dels residus
generats.
Capítol 04 – Infraestructures de serveis
A nivell d’obra civil, el control serà a nivell de seguiment d’obra. Per a tots els materials que s’utilitzin (tubs, reixes,
tapes, cablejats, conductors, columnes, lluminàries...) serà necessari l’aportació del corresponent certificat de
control de qualitat del fabricant.
No obstant, en aquest capítol es considera necessari la realització d’una inspecció amb càmera de vídeo de la xarxa
de clavegueram que s’executi per tal d’assegurar el correcte estat d’execució i neteja de la mateixa.
Capítol 05 – Paviments

Confirmació del paviment aglomerat asfaltic

Per als paviments de peces, tant per les peces 60x40 plantejades a l’interior com per a les peces de panot de les
voreres o les peces especials de límit, el control serà a nivell de seguiment d’obra, sol·licitant l’aportació del
corresponent certificat de control de qualitat del fabricant. No obstant això, en el formigó de base, es realitzarà una
sèrie de provetes per tal de determinar els diferents paràmetres de qualitat i caracterització del formigó a utilitzar.
Per a la malla plantejada en l’interior d’aquesta base serà suficient a nivell de certificat. El paviment de formigó
colorejat també seguirà un procediment similar a la base anterior, determinant-se els diferents paràmetres de

Tipus d’assaigs
TESTIMONIS COMPROVACIÓ DE GRUIXOS:
1 testimoni per cada 100 ml. De vial acabat
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Capítol 06 – Elements urbans
Per aquest capítol no es considera necessari la realització de cap assaig concret fora de la sol·licitud dels certificats
de compliment de qualitat i prescripcions de materials (en especial el tema de la fusta) i la corresponent inspecció
tècnica, ja recollida al pressupost de l’obra, per a la zona de jocs infantils.
Capítol 07 – Varis
Per aquest capítol no es considera necessari la realització de cap assaig concret.
6.- Pressupost Pla de Control de Qualitat

En base als criteris aquí definits, a continuació s’adjunta el pressupost estimat per a realitzar aquest control de
qualitat.

Autor del Projecte

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
PAGINA 4
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AMIDAMENTS
Obra
SUBOBRA

Pàg.:
01
01

AMIDAMENTS

1

4

CONTROL DE QUALITAT
MOVIMENT DE TERRES

Pàg.:

Subtotal

2,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

7
1

J03D2202
Num.

u

Text

Tipus

1
2
4

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

T
Partida
Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

J03D4204

Unitats
2,000

TOTAL Fórmula

Text

Tipus

T

Partida
4 Subtotal

Text

1

T

2

Partida
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

2,000

[F]

Unitats
2,000

J03D6206
Num.

u

Text

8

J030TL0W
Num.

1

T

2

Partida
4 Subtotal

u

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000

Text

Tipus

J03D7207
Num.

u

Text

T

2

Partida
4 Subtotal

J03D8208

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000

J03DR10P
Num.

TOTAL Fórmula

u

Text

T

2

Partida
4 Subtotal

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000

1

Num.

Text

1
2

01
02

u

Text

2,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000

CONTROL DE QUALITAT
BASE FORMIGÓ

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
Tipus

1

T

Partida
4 Subtotal

TOTAL Fórmula

Tipus

[C]

Unitats
2,000

[D]

[E]

2

J060120G

2,000

[F]

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
4,000

Text

1
TOTAL Fórmula

u

4,000

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-2
Tipus

T

2

Partida
4 Subtotal

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103100

T
Partida

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 SUMSUBTOT

2,000

J060760A

Num.

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 SUMSUBTOT

S

u

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

Num.

J03D1201

Unitats
2,000

Tipus

Obra
SUBOBRA

2,000

TOTAL AMIDAMENT
6

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
Tipus

1

[E]

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

2
Num.

[D]

S

1

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 SUMSUBTOT

S

u

[C]

TOTAL AMIDAMENT

2,000

TOTAL AMIDAMENT
5

2,000

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500
Tipus

1

T

Partida
4 Subtotal

9

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 SUMSUBTOT

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 SUMSUBTOT

S

[F]

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043

2

2,000

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8
Tipus

[E]

Unitats
2,000

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

3

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103, UNE 103104
Tipus

[C]

S

1
Num.

2,000

Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

1

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 SUMSUBTOT

S

u

Num.

u

2

TOTAL AMIDAMENT
2

J03DG30F

2

S

[C]

Unitats
4,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000 SUMSUBTOT

2,000 C#*D#*E#*F#
EUR

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENTS

3

3
TOTAL AMIDAMENT
3

J0609806
Num.

u

4,000

Num.

Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

Text

Tipus

1

T

2

Partida
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
4,000

TOTAL AMIDAMENT

u

Text

Tipus

T

2

Partida
4 Subtotal

TOTAL Fórmula

01
03
01

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000

4,000

J9C14C7A
Num.

u

CONTROL DE QUALITAT
PAVIMENTACIÓ
PAVIMENTS DE FORMIGÓ

2,000

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN
1339

Text

Tipus

T

2

Partida
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000

1

J9C1BF7A
Num.

u

Tipus

1

T

2

Partida
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
8,000

TOTAL AMIDAMENT

01
03
02

J9C11F7A
Num.

u

Text

1

T

2

Partida
4 Subtotal

J9C12F7A
Num.

Text

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

1

T

2

Partida
4 Subtotal

[C]

[E]

Unitats
1,000

TOTAL AMIDAMENT

[F]

Unitats
2,000

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 SUMSUBTOT
2,000

Text

CONTROL DE QUALITAT
PAVIMENTACIÓ
MESCLES BITUMINOSES

Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121
Tipus

T

2

Partida
4 Subtotal

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
8,000

2

J9H1210F
Num.

u

Text

T

2

Partida
4 Subtotal

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

[E]

Unitats
8,000

1,000
EUR

J9H1310G

u

[F]

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

3

8,000

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1
Tipus

1

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 SUMSUBTOT

S

u

1

1,000

[F]

01
03
03

J9H11101
Num.

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 SUMSUBTOT

[D]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339
Tipus

[D]

S

Obra
SUBOBRA
CAPÍTOL

S

u

T

[C]

8,000

TOTAL AMIDAMENT
2

Tipus

Partida
4 Subtotal

Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma
UNE-EN 1339
[C]

Text

2

CONTROL DE QUALITAT
PAVIMENTACIÓ
RIGOLES DE MORTER PREFABRICAT

Tipus

2,000

Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339

1

TOTAL Fórmula

1
1

u

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000 SUMSUBTOT

S

Obra
SUBOBRA
CAPÍTOL

Num.

Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339

Text

J9C1BF7A

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 SUMSUBTOT

S

1

Obra
SUBOBRA
CAPÍTOL

[C]

TOTAL AMIDAMENT
4

4

Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339

1

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000 SUMSUBTOT

S

J9C13C7A

Pàg.:

8,000

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2

EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Tipus

1
2
4

Pàg.:

T
Partida
Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
8,000

J9H1410A
Num.

u

Text

1

T

2

Partida
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

J9H1520K

[F]

Unitats
8,000

Num.

Text

T

2

Partida
4 Subtotal

JZ21A441

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
8,000

Num.

Text

T

2

Partida
4 Subtotal

J9H1B401

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
8,000

Num.

Text

T

2

Partida
4 Subtotal

J9H1WA05

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
8,000

Num.

Text

1

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

1,000

Obra
SUBOBRA

TOTAL Fórmula

01
05

CONTROL DE QUALITAT
DESPLAÇAMENTS A OBRA

1

JZ111B0C
Num.

Text

1

u

Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres, en un radi de 30 km
Tipus

T

2

Partida
4 Subtotal

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

1,000

TOTAL Fórmula

8,000

Mitja jornada per a determinació de la dotació d'una mostra de microaglomerat en fred, segons la norma
UNE-EN 12274-6 (no inclou el pesat de camions)
Tipus

T

2

Partida
4 Subtotal

T

Partida
4 Subtotal

[C]

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000 SUMSUBTOT

S

u

Tipus

8,000

TOTAL AMIDAMENT
8

Text

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN
12697-13
Tipus

1

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del
Projecte i del REBT I PER A proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del
Projecte i del REBT

2

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000 SUMSUBTOT

S

u

u

1

8,000

TOTAL AMIDAMENT
7

Num.

Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de 150 mm de diàmetre i 350 mm de llargària,
amb morter sintètic epoxi de resines epoxi
Tipus

1

TOTAL Fórmula

JGV18101

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000 SUMSUBTOT

S

u

CONTROL DE QUALITAT
INFRAESTRUCTURES

8,000

TOTAL AMIDAMENT
6

01
04

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-6
Tipus

1

1

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000 SUMSUBTOT

S

u

[C]

[D]

[E]

Unitats
8,000

[F]

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

6

8,000

TOTAL AMIDAMENT
5

Obra
SUBOBRA

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
Tipus

Pàg.:

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

4

AMIDAMENTS

5

8,000
EUR

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

1

P-1

J030TL0W

u

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
13043
(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

36,39

€

P-2

J03D1201

u

Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103100
(DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

10,22

€

P-3

J03D2202

u

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

31,70

€

P-4

J03D4204

u

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103103, UNE 103104
(TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

36,13

€

P-5

J03D6206

u

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8
(VINT-I-CINC EUROS)

25,00

€

P-6

J03D7207

u

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500
(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

47,92

€

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

64,53

Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

34,20

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a
15
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

13,65

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

18,62

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

82,85

Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

31,76

Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 rajoles de formigó,
segons la norma UNE-EN 1339
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

54,46

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la
norma UNE-EN 1339
(CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

104,73

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

J03D8208

J03DG30F

J03DR10P

J060120G

J060760A

J0609806

J9C11F7A

J9C12F7A

u

u

u

u

u

u

u

u

Pàg.:

2

P-15

J9C13C7A

u

Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 rajoles de formigó, segons la
norma UNE-EN 1339
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

88,94

€

P-16

J9C14C7A

u

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3 rajoles de formigó, segons la
norma UNE-EN 1339
(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

61,05

€

P-17

J9C1BF7A

u

Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la
norma UNE-EN 1339
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

56,76

€

P-18

J9H11101

u

Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121
(DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

10,22

€

P-19

J9H1210F

u

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

44,57

€

P-20

J9H1310G

u

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

38,87

€

P-21

J9H1410A

u

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

135,42

€

P-22

J9H1520K

u

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6
(SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

72,26

€

P-23

J9H1B401

u

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons
la norma UNE-EN 12697-13
(DISSET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

17,07

€

P-24

J9H1WA05

u

Mitja jornada per a determinació de la dotació d'una mostra de microaglomerat en fred,
segons la norma UNE-EN 12274-6 (no inclou el pesat de camions)
(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

332,60

€

P-25

JGV18101

u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT I PER A proves finals de servei de la instal·lació
d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

127,54

€

P-26

JZ111B0C

u

Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres, en un radi
de 30 km
(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

87,60

€

P-27

JZ21A441

u

Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de 150 mm de diàmetre i
350 mm de llargària, amb morter sintètic epoxi de resines epoxi
(SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

61,44

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

J030TL0W

u

BV13TL0W

P-2

J03D1201

u

u

BV1D1201

Pàg.:

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
13043

36,39

€

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNEAltres conceptes

36,39000
0,00000

€
€

10,22

€

10,22000
0,00000

€
€

31,70

€

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 10310
Altres conceptes

31,70000
0,00000

€
€

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103103, UNE 103104

36,13

€

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, seg
Altres conceptes

36,13000
0,00000

€
€

25,00

€

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 9
Altres conceptes

25,00000
0,00000

€
€

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

47,92

€

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la nor
Altres conceptes

47,92000
0,00000

€
€

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

64,53

€

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la n
Altres conceptes

64,53000
0,00000

€
€

Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103100
u

Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103100
Altres conceptes

P-3

J03D2202

u

BV1D2202

P-4

J03D4204

u

u

BV1D4204

P-5

J03D6206

u

u

BV1D6206

P-6

J03D7207

J03D8208

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8
u

u

BV1D7207

P-7

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

u

u

BV1D8208

u

Pàg.:

1

P-12

J0609806

u

BV219806

P-13

J9C11F7A

u

u

BV2L1F7A

P-14

J9C12F7A

u

u

BV2L2F7A

P-15

J9C13C7A

u

u

BV2L3C7A

P-16

J9C14C7A

u

u

BV2L4C7A

P-17

J9C1BF7A

u

u

BV2LBF7A

P-18

J9H11101

u

u

BV2M1101

Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

31,76

€

Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norm
Altres conceptes

31,76000
0,00000

€
€

Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 rajoles de formigó,
segons la norma UNE-EN 1339

54,46

€

Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 rajoles de formig
Altres conceptes

54,46000
0,00000

€
€

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la
norma UNE-EN 1339

104,73

€

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons
Altres conceptes

104,73000
0,00000

€
€

Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 rajoles de formigó, segons la
norma UNE-EN 1339

88,94

€

Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 rajoles de formigó, segons
Altres conceptes

88,94000
0,00000

€
€

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3 rajoles de formigó, segons la
norma UNE-EN 1339

61,05

€

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3 rajoles de formigó, se
Altres conceptes

61,05000
0,00000

€
€

Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la
norma UNE-EN 1339

56,76

€

Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segon
Altres conceptes

56,76000
0,00000

€
€

10,22

€

10,22000
0,00000

€
€

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

44,57

€

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la no
Altres conceptes

44,57000
0,00000

€
€

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

38,87

€

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, sego
Altres conceptes

38,87000
0,00000

€
€

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

135,42

€

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
Altres conceptes

135,42000
0,00000

€
€

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

72,26

€

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
Altres conceptes

72,26000
0,00000

€
€

Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121
u

Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121
Altres conceptes

P-8

J03DG30F

u

BV1DG30F

P-9

J03DR10P

u

u

BV1DR10P

P-10

J060120G

u

u

BV21120G

P-11

J060760A

BV21760A

u

u

u

2

€

Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5

34,20

Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl gr
Altres conceptes

34,20000
0,00000

€
€

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a
15

13,65

€

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un
Altres conceptes

13,65000
0,00000

€
€

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

18,62

€

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
Altres conceptes

18,62000
0,00000

€
€

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

82,85

€

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
Altres conceptes

82,85000
0,00000

P-19

J9H1210F

u

BV2M210F

P-20

J9H1310G

u

u

BV2M310G

P-21

J9H1410A

u

u

BV2M410A

P-22
€
€

J9H1520K
BV2M520K
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P-23

J9H1B401

u

BVZ1B401

P-24

J9H1WA05

u

u

BV2MWA05

P-25

JGV18101

u

u

BVAG8101

P-26

JZ111B0C

u

u

BVZZ1B00

P-27

JZ21A441
B0714000

km

u
kg

Pàg.:

3

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons
la norma UNE-EN 12697-13

17,07

€

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, s
Altres conceptes

17,07000
0,00000

€
€

Mitja jornada per a determinació de la dotació d'una mostra de microaglomerat en fred,
segons la norma UNE-EN 12274-6 (no inclou el pesat de camions)

332,60

€

Mitja jornada per a determinació de la dotació d'una mostra de microaglomerat en fred,
Altres conceptes

332,60000
0,00000

€
€

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT I PER A proves finals de servei de la instal·lació
d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT

127,54

€

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, se
Altres conceptes

127,53600
0,00400

€
€

Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres, en un radi
de 30 km

87,60

€

Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres
Altres conceptes

87,60000
0,00000

€
€

Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de 150 mm de diàmetre i
350 mm de llargària, amb morter sintètic epoxi de resines epoxi

61,44

€

52,50000
8,94000

€
€

Morter sintètic epoxi de resines epoxi
Altres conceptes

Barcelona, febrer de 2021
Autor del Projecte
L´Enginyer Tècnic
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

CONTROL DE QUALITAT

SUBOBRA

01

MOVIMENT DE TERRES

PRESSUPOST

1

Pàg.:

SUBOBRA

03

PAVIMENTACIÓ

CAPÍTOL

02

RIGOLES DE MORTER PREFABRICAT

1 J9C11F7A

u

Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4
rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 13)

54,46

1,000

54,46

2 J9C12F7A

u

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 rajoles de
formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 14)

104,73

1,000

104,73

3 J9C13C7A

u

Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 rajoles de
formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 15)

88,94

2,000

177,88

4 J9C14C7A

u

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3
rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 16)

61,05

2,000

122,10

5 J9C1BF7A

u

Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 4 rajoles de
formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 17)

56,76

2,000

113,52

1 J03D2202

u

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 3)

31,70

2,000

63,40

2 J03D4204

u

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 (P - 4)

36,13

2,000

72,26

3 J03D6206

u

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 5)

25,00

2,000

50,00

4 J03D7207

u

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)

47,92

2,000

95,84

5 J03D8208

u

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)

64,53

2,000

129,06

6 J03D1201

u

Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103100 (P - 2)

10,22

2,000

20,44

TOTAL

7 J03DG30F

u

Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 8)

34,20

2,000

68,40

Obra

01

SUBOBRA

03

PAVIMENTACIÓ

CAPÍTOL

03

MESCLES BITUMINOSES

8 J030TL0W

u

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 1)

36,39

2,000

72,78

9 J03DR10P

u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 9)

13,65

2,000

27,30

TOTAL

SUBOBRA

01.01

599,48

Obra

01

CONTROL DE QUALITAT

SUBOBRA

02

BASE FORMIGÓ

1 J060760A

u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P 11)

82,85

4,000

u

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 10)

18,62

4,000

74,48

3 J0609806

u

Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm,
segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-5 (P - 12)

31,76

4,000

127,04

TOTAL

SUBOBRA

01.02
01

CONTROL DE QUALITAT

SUBOBRA

03

PAVIMENTACIÓ

CAPÍTOL

01

PAVIMENTS DE FORMIGÓ

TOTAL
Obra

CAPÍTOL

u

Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 4 rajoles de
formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 17)
01.03.01
01

01.03.02

8,000

CONTROL DE QUALITAT

u

Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121
(P - 18)

10,22

8,000

81,76

2 J9H1210F

u

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 19)

44,57

8,000

356,56

3 J9H1310G

u

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 20)

38,87

8,000

310,96

4 J9H1410A

u

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6 (P - 21)

135,42

8,000

1.083,36

5 J9H1520K

u

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (P
- 22)

72,26

8,000

578,08

6 JZ21A441

u

Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de
150 mm de diàmetre i 350 mm de llargària, amb morter sintètic epoxi
de resines epoxi (P - 27)

61,44

8,000

491,52

7 J9H1B401

u

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 23)

17,07

8,000

136,56

8 J9H1WA05

u

Mitja jornada per a determinació de la dotació d'una mostra de
microaglomerat en fred, segons la norma UNE-EN 12274-6 (no inclou
el pesat de camions) (P - 24)

332,60

8,000

2.660,80

TOTAL

56,76

572,69

1 J9H11101

532,92

Obra

1 J9C1BF7A

CAPÍTOL

331,40

2 J060120G

2

CAPÍTOL

01.03.03

5.699,60

Obra

01

CONTROL DE QUALITAT

SUBOBRA

04

INFRAESTRUCTURES

454,08
1 JGV18101
454,08

u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT I PER A
proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons
exigències del Projecte i del REBT (P - 25)

127,54

1,000

127,54

CONTROL DE QUALITAT

EUR

EUR
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PRESSUPOST
TOTAL

SUBOBRA

Pàg.:

01.04

127,54

Obra

01

CONTROL DE QUALITAT

SUBOBRA

05

DESPLAÇAMENTS A OBRA

1 JZ111B0C

TOTAL

u

SUBOBRA

Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa
de mostres, en un radi de 30 km (P - 26)
01.05

3

87,60

1,000

87,60

87,60

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: SUBOBRA
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBOBRA

01.01

MOVIMENT DE TERRES

599,48

SUBOBRA

01.02

BASE FORMIGÓ

532,92

SUBOBRA

01.03

PAVIMENTACIÓ

6.726,37

SUBOBRA

01.04

INFRAESTRUCTURES

SUBOBRA

01.05

DESPLAÇAMENTS A OBRA

Obra

01

CONTROL DE QUALITAT

127,54
87,60
8.073,91

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8.073,91
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

CONTROL DE QUALITAT

8.073,91
8.073,91

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

8.073,91

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

8.073,91

21 % IVA SOBRE 8.073,91.................................................................................................

1.695,52

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

9.769,43

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
nou mil set-cents seixanta-nou euros amb quaranta-tres cèntims

Barcelona, febrer de 2021
Autor del Projecte
L´Enginyer Tècnic

Ivan Moraz i Balust
PROENUR, Projectes d´Enginyería i Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.
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projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.
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ACCESSIBILITAT
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A23 ACCESSIBILITAT

“Articulo 2. Ámbito de aplicación. En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de
alguna de dichas condiciones, se plantearan las soluciones alternativas que
garanticen la máxima accesibilidad
posible”

A23.1. ACCESSIBILITAT DE L’ÀMBIT EN EL SEU ESTAT ACTUAL
El Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig, es troba en el cor del Districte de Sant Andreu, fent d’unió entre
l’àmbit sud del futur parc de la Sagrera i l’àmbit nord a l’Avinguda Meridiana i Passeig de Fabra i Puig, es un
bulevard de 26 metres d’amplada entre façanes, amb una Rambla Central d’aproximadament 9 metres d’amplada,
amb una disposició de caire peatonal.

Amb la proposta es millora l’accessibilitat i es creen itineraris adaptats en la mida de lo possible. S’eliminen les
discontinuïtats creant zones d’estada sense graons ni desnivells millorant substancialment l’accessibilitat de la zona
i creant un itinerari accessible per accedir a totes les zones. Així s’han pres les següents mesures:

Actualment, l’àmbit del projecte compleixen amb les següents normes d’accessibilitat urbanística:

NORMES D’ACCESSIBILITAT URBANÍSTICA. COMPLIMENT DE LA PROPOSTA:
Segons la Ordre VIV/561/2010
PSG. CEN. RAMBLA FABRA I PUIG
Itinerari adaptat:
amplada lliure de pas > 1,80 m:
compleix
alçada lliure de pas > 2,20 m:
compleix
no presenta graons aïllats ni ressalts:
compleix
pendent transversal <= 2%:
compleix
pendent longitudinal <= 6%:
compleix
paviment: dur, estable, no lliscant:
compleix

NORMES D’ACCESSIBILITAT URBANÍSTICA. COMPLIMENT DE L’ESTAT ACTUAL:

Segons el Decret 135/1995 Codi d’Accessibilitat de Catalunya

Segons la Ordre VIV/561/2010

Itinerari adaptat:

Actualment la topografia, pavimentació, ús i erosió del paviment fan que aquest àmbit estigui considerat una zona
accessible però en un mal estat de conservació.
El 85% del paviment de l’àmbit del projecte està deteriorat pel pas del temps i els usos, sense tractament ni
planificació i amb greus problemes de desnivells i entrebancs.
A23.2. PARÀMETRES D’ACCESSIBILITAT

Itinerari adaptat: amplada lliure de pas > 1,80 m:
alçada lliure de pas > 2,20 m:
no presenta graons aïllats ni ressalts:
pendent transversal <= 2%:
pendent longitudinal <= 8%:
paviment: dur, estable, no lliscant:
Segons el Decret 135/1995 Codi d’Accessibilitat de Catalunya
Itinerari adaptat: amplada mínima 90 cm:
alçada mínima 2,10 m:
canvis de direcció o amplada inscriure diàmetre 1,50 m:
no inclou escales ni graons:
pendent transversal <= 2%:
pendent longitudinal <= 8%:
característiques del paviment: no lliscant, sense regruixos:
guals i passos adaptats:

PSG. CEN. RAMBLA FABRA I PUIG
compleix
compleix
compleix
compleix
compleix
no compleix
PSG. CEN. RAMBLA FABRA I PUIG
compleix
compleix
compleix
compleix
compleix
compleix
no compleix
compleix

amplada mínima 90 cm
alçada mínima 2,10 m:
amplada inscriure diàmetre 1,50 m:
no inclou escales ni graons:
pendent transversal <= 2%:
pendent longitudinal <= 6%:
car. del paviment: no lliscant, sense regruixos:
elements de mobiliari adaptats:
guals i passos adaptats:

PSG. CEN. RAMBLA FABRA I PUIG
compleix
compleix
compleix
compleix
compleix
compleix
compleix
compleix
compleix

A23.4. NORMATIVA




A23.3. PROPOSTA D’ACCESSIBILITAT

Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. Ministerio de la
Vivienda (BOE núm. 61 de 11/03/2010).
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526).
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres
arquitectòniques urbanístiques –BAU-) DOGC núm. 2043 de 28/04/1995.

Tenint en compte bàsicament, per exemple, que l’itinerari de vianants ha de tenir un pendent longitudinal ≤ 6%, un
nivell d’il·luminació ≥ 20 lux homogeni i sense enlluernaments, el paviment ha de ser dur, estable i no lliscant en sec
i en mullat, sense peces ni elements solts, continus i sense ressalts. A més, no pot incloure cap graó aïllat ni ressalt,
tampoc juntes que presentin ressalts de més de 4 mm, i queden prohibides com a paviment les terres soltes, graves
o sorra.

La proposta de canvi de pavimentació pretén adaptar l’àmbit, objecte de la intervenció als criteris d’accessibilitat
més restrictius, sempre en tot allò que sigui possible i no resulti desproporcionat o inviable degut a les
preexistències i característiques del carrer actual.
La norma preveu l’exclusió del compliment d’algunes de les condicions si suposen una càrrega:

En definitiva, respecte els requisits a complir per la part de l’espai públic s’ha de respectar la normativa referent a
l’accessibilitat següent:

Ordre VIV/561/2010: “Disposición transitoria. (...) En relación con los espacios públicos urbanizados ya existentes
a la entrada en vigor de esta Orden, los contenidos del Documento técnico será de aplicación a partir del 1 de
enero del año 2019, en aquellos que sean susceptible de ajustes razonables, mediante las modificaciones y
adaptaciones que sean necesarias y adecuadas y que no impongan una carga desproporcionada o indebida”.
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A23.7. QUADRE RESUM DE DOCUMENTACIÓ APORTADA ESPECÍFICA PER MOBILITAT I ACCESSIBILITAT

A) Àmbit Autonòmic:
- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat (encara no s’ha redactat el Reial Decret que la desenvolupa).

Memòria

B) Àmbit Estatal:
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.
- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones.
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

Plànols

Considerar les indicacions sobre la senyalització vertical i horitzontal segons el Manual de senyalització urbana per
a la ciutat de Barcelona i el Manual de disseny de carrils bici de Barcelona.
A23.5. QUADRE DEL LLISTAT D’AFECTACIONS A LÍNIES DE BUS
Línia de bus afectada

Operador (TMB,
Baixbus, etc.)

Ubicació
actual

Ubicació
futura

Mobiliati
actual

Mobiliari
futur

A23.6. QUADRE DEL LLISTAT D'ESTACIONAMENT AFECTATS

Estacionamnet lliure (cotxes)

No Afectació

Àrea Verda

No Afectació

Àrea Blava

No Afectació

Motos

No Afectació

Zona de càrrega i descàrrega

No Afectació

Reserva discapacitat

No Afectació

Reserva hotel

No Afectació

Parada de taxi

No Afectació

Etc.

No Afectació

Nombre de places
futures

X

No afectació

(AM) Llistat d'elements de regulació afectats

X

No afectació

X

No afectació

X

No afectació

X

Annex de Mobilitat (AM)

X

(AM) Quadre dels estacionament afectats

X

(AM) Proposta de programació semafòrica.

X

Annex d’Accessibilitat (AA)

X

(AA) Descripció dels paviments a utilizar i del mobiliari urbà

X

Plànols comuns: situació/ topogràfics / geomètrics, etc.

X

Plànol planta de situació actual (geometria, senyals i semàfors)

X

Plànols planta proposta (geometria, senyals i semàfors)

X

Plànols de planta (paviments)

X

Plànols específics de semàfors

X

Plànols amb els esquemes de circulació

X

Plànols de senyalització informativa d'orientació

X

Plànols de seccions transversals i de longitudinals

X

Plànols en planta amb tot el mobiliari

X

Plànols de detall dels materials de pavimentació

X

Plànols de detall del mobiliari urbà

X

Pressupost

X

Al projecte es demana actualitzar l'inventari INCA (senyals i semàfors)X

Nombre de places
perdudes

Ubicació
actual

Ubicació
proposta

Pressupost i altres

Nombre de places
actuals

(AM) Llistat de les línies de bus i parades afectades

Memòria descriptiva estàndard

Plànols en planta de bus (línies i parades)

NO afectació

TIPUS DE D'ESTACIONAMENT

JUSTIFICACIÓ
(si no s'aporta)

SI

(AA) Llistat dels punts on no es compleix la normativa d'accessibilitat X

Considerar realitzar els encaminaments (Paviment Tàctil Indicador Direccional) necessaris a guals, a trams d’escales
i en aquells punts que indiqui la normativa vigent.

Parada bus
(codi númeric)

NO

NOM DOCUMENT

Al plànols és visible tot l'entorn de l'ambit de projecte

X

Als plànols es veu el nom dels carrers, el número de finca, nord, i escala.
X
Als plànols proposta surt en color només el senyals i el semàfors nous X
Als plànols de senyalització es poden llegir les insripcions dels senyals X

Es defineixen els amples de carrils

X

Vigència de guals i reserves de via pública

X

Ubicació de contenidors validada per Districte i Neteja

Autor del Projecte

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
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Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local
Secció d’Accessibilitat

C/. Urgell, 187 / 08036 Barcelona
Tel. 934 049 004 / Fax. 934 022 494
ot.mobilitatsvl@diba.cat
www.diba.cat

3. NOUS PARÀMETRES D’ACCESSIBILITAT
En relació a l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, els canvis més
significatius que introdueix la present Ordre VIV/561 en comparació amb el Codi
d’accessibilitat de Catalunya són, en termes generals:
-

NOTA TÈCNICA

Definició de nous conceptes com:
 Itinerari de vianants accessible: amb paràmetres més restrictius que l’itinerari
adaptat del Codi d’accessibilitat

COMPARATIVA DEL CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA
AMB L’ORDRE VIV/561/2010

 Àrees d’Estança: Parcs i Jardins, Sectors de Jocs i Platges Urbanes: fixa
paràmetres de disseny per a aquest espais i les seves connexions amb els itineraris
accessibles.

1. NORMATIVES D’APLICACIÓ

-

Redefineix paràmetres dels elements d’urbanització: fixa paràmetres més restrictius
per rampes, baranes, ascensors, places d’aparcament reservades,....

a) ORDRE VIV/561/2010

-

Fixa paràmetres d’ubicació, disseny i ús d’alguns elements de mobiliari urbà.

-

Defineix paràmetres de senyalització visual i acústica: descriu com hauran de
senyalitzar-se els itineraris de vianants, els encreuaments d’itineraris, els guals, les
obres en la via pública. Fixa quins seran els paviments tàctils indicadors direccionals
(paviment estriat) i els tàctils indicadors d’advertiment (paviment de botons).

Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais
públics urbanitzats.”

b) NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA

I concretament, els canvis que poden afectar més a la via pública dels municipis de
Catalunya són:

Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques.

-

Canvi en el paràmetre d’Amplada de pas, que passa a ser de 1,80 m lliure
d’obstacles (excepcionalment es pot reduir a 1,5 m en zones consolidades).

-

Introdueix una franja longitudinal de 60 cm de fons de paviment tàctil indicador de
botons en els guals, al llarg del límit entre el gual i la calçada.

-

Canvia els pendents permesos en els guals. Ara el pendent longitudinal no podrà
superar el 10% si la longitud del gual no supera els 2 m, i si la longitud no supera els
2,5 m el pendent haurà de ser del 8%.

L’ordre VIV/561/2010, tal i com preveu la disposició final quarta del RD 505/2007, de 20
d’abril, desenvolupa el document tècnic que explicita quines han de ser les condicions
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i
la utilització dels espais públics urbanitzats.

-

Tot itinerari de vianants accessible haurà de discórrer adjacent a la línia de façana o
element horitzontal que indiqui el límit edificat arran de terra.

-

En els itineraris mixtos de vianants i vehicles, en el cas dels carrers amb plataforma
única, s’haurà de diferenciar la zona de vianants.

Segons aquesta ordre del Ministeri d’Habitatge, els espais públics es projectaran, es
construiran, es restauraran, es mantindran, s’utilitzaran i es reurbanitzaran ,com a mínim,
amb les condicions bàsiques en ella descrites.

-

Altres canvis:

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre,
de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del
Codi d'accessibilitat.

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’àmbit d’aplicació de l’ordre VIV /561/2010 està recollit en el seu Article 2 i es resumeix en:
1. Aquest document tècnic serà d’aplicació a tots els espais públics urbanitzats i als
elements que el composen situats en territori de l’Estat espanyol. Aquesta ordre
s’aplicarà a totes les àrees d’ús de vianants, àrees d’estança, elements urbans i
als itineraris de vianants compresos en espais públics urbanitzats.
2. En les zones urbanes consolidades en les que no sigui possible el compliment de
les condicions que descriu el document, es plantejaren solucions alternatives que
garanteixin la màxima accessibilitat.
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-

Tots els passos de vianants disposaran de senyalització en el pla del
terra amb pintura antilliscant i senyalització vertical pels vehicles.

-

El diàmetre de les obertures de les reixes de desguàs col·locades en les
àrees d’ús per a vianants no podran ser superiors a 1 cm (amb el Codi
d’accessibilitat es permetia de fins a 3 cm).

-

Les baranes de protecció seran de 90 cm o 110 cm d’alçada, depenent
del desnivell que han de protegir.

-

En relació amb els paviments, queden prohibides les terres soltes, graves
o sorra.

-

En els guals, queda prohibida la col·locació de reixes en la cota inferior
del mateix a menys de 50 cm dels límits externs del pas de vianants.

1
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-

Defineix i determina especificacions concretes per als semàfors amb
polsadors que disposen de senyal acústica de creuament.

-

En les escales, es senyalitzarà cada graó en tota la seva longitud amb
una franja de 5 cm d’amplada enrasada amb l’alçària i situada a 3 cm de la
vora, que contrasti en textura i color amb el paviment del graó.

-

La secció del tub rodó dels passamans es delimita a un diàmetre d’entre
4,5 cm i 5 cm (el Codi d’accessibilitat permetia un diàmetre d’entre 3 i 5
cm).

-

En els ascensors, s’introdueixen els següents canvis:
-

L’amplada mínima de la porta serà de 1,00 m (fins ara el mínim era de
0,80 m).

-

Les botoneres en col·locaran a una alçada entre 0,70 m i 1,20 m (el
Codi d’accessibilitat marcava aquesta alçada entre 1,00 m i 1,40 m del
terra).

-

A l’exterior, als brancals de les portes es col·locarà el nº de planta en
braille.

-

La cabina disposarà d’indicador sonor i visual de parada, i de nombre
de planta. I tindrà bucles d’inducció magnètica.

-

A l’exterior de la cabina es disposaran franges de paviment tàctil
indicador direccional col·locades en sentit transversal a la marxa
enfront les portes de l’ascensor.

-

Es donen especificacions sobre tapissos rutllants i escales mecàniques.

-

En aparcaments , s’amplien les dimensions de la plaça reservada, que
passa a ser de 5,00 m x 2,20 m, tant en l’aparcament en filera com en
bateria (en el Codi d’accessibilitat les dimensions són de 4,50 m x 2,00 m en
filera i de 4,50 m x 3,30 m en bateria).

-

En els serveis higiènics s’especifica que hi haurà 1 unitat accessible per a
cada 10 unitats o fracció.

-

La plaça d’espectador tindrà unes dimensions mínimes de 1,50 m de
longitud i 1,00 m d’amplada (en el Codi d’accessibilitat les dimensions són
de 1,20 m x 0,80 m, respectivament).

-

En les àrees d’estança destinades a la realització d’activitats que requereixin
la presència d’espectadors, s’instal·larà una zona on hi hagi instal·lat i
senyalitzat un bucle d’inducció o algun altre sistema alternatiu.

Règim d’aplicació ORDRE VIV/561/2010
Tipus d’espais públics

Data d’entrada en vigor

Espais públics NOUS
Espais públics EXISTENTS

12/09/2010
1/01/2019

Totes aquests canvis que introdueix l’ordre VIV/561 estan recollits en els quadres de
l’Annex I del present document, (comparats amb els paràmetres equivalents del Codi
d’accessibilitat de Catalunya vigent) i afecten als següents àmbits:
 ELEMENTS D’URBANITZACIÓ
 MOBILIARI URBÀ
 ALTRES ELEMENTS DE LA VIA PÚBLICA
 SENYALITZACIÓ I COMUNICACIÓ SENSORIAL

4. ENTRADA EN VIGOR DE L’ORDRE VIV/561/2010
Entrada en vigor el 12-03-2010 (dia següent de publicació en el BOE)
Aquest document tècnic serà d’aplicació obligatòria als espais públics urbanitzats
NOUS, els plans i projectes dels quals siguin aprovats definitivament a partir del
12/09/2010. En tots aquells projectes d’espais públics urbanitzats nous aprovats abans del
12/09/2010 l’aplicació és voluntària.
En relació amb els espais públics urbanitzats existents, els continguts d’aquesta Ordre
seran d’aplicació obligatòria a partir de l’1/01/2019 (en aquells que siguin susceptibles
d’ajusts raonables, mitjançant modificacions i adaptacions que siguin necessàries i
adequades i que no imposin una càrrega desproporcionada o indeguda).
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DEFINICIONS

EUnº

Decret 135/1995 C.A.C.

Ordre VIV/561

ELEMENTS URBANITZACIÓ ADAPTATS

ELEMENTS URBANITZACIÓ

localització

EU1

Paviments

A1.2.1.

Paviments

Art.11

EU2

Desnivells

A1 i A7

Desnivells

Art.5

EU3

Barreres de protecció

A1 i A7

Barreres de protecció

Art.30

EU4
EU5
EU6
EU7
EU8

Reixes, Escocells , Registres
instal·lacions
Guals Adaptats/ Passos vianants/
Semàfors
Escales
Rampes
Ascensor

A1.2.1.
A1.2.2./3

A1.2.4.
A1.2.5.
A1.2.6.

EU9
EU10
EU11

Aparcaments
Serveis Higiènics

A1.2.7.
A1.2.8.

EU12

QUADRES COMPARATIUS DE L’ORDRE VIV/561/2010 AMB
LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA

Art. 16 –
A7.2.4.2
A1.3.2. A7.5.2

Bancs

MU2

Fonts

MU3

MU5

Papereres i contenidors
Fitons
Elements de protecció

A1 i A7

MU6

Senyals i altres elements

A1.3.2.

MU7

Telèfons públics

A1.3.2.

MU8

Mobiliari atenció al públic

A1.3.2.

AEnº

AE1

A7.4.1
A1.3.2.

ALTRES ELEMENTS VIA PÚBLICA
Elements de protecció i
senyalització de les obres en la
via pública

A1.3.3.

AE2
AE3
AE4

SCnº
SC1
SC2
SC3
SC4
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Parades i Estacions Adaptades

Annex 3

Senyalització Sonora

Art.15
Art.14
Art.16

Tapís Rutllant/Escales mecàniques

Art.17

Aparcaments
Cabines serveis higiènics(*)
Vegetació

Art.35
Art.34
Art.18

Bancs

Art.26

Fonts

Art.27

Papereres i contenidors
Fitons
Elements protecció vianant
Elements de senyalització i
il·luminació
Altres Elements: màquines,
telèfons...
Elements vinculats a activitats
comercials

Art.28
Art.29
Art.30
Art.31
Art.32
Art.33

ALTRES ELEMENTS VIA PÚBLICA
Obres i intervenció en la via pública

Art.39

Front de parcel·la
Carrils reservats a bicicletes

Art.24
Art.38

Parades i marquesines espera transport
públic Veure RD 1544/2007

Art.36

Art.44/45

Annex 6

Senyalització Tàctil
Senyalització Visual

Annex 1
Annex 6

Senyalització Sonora

Art.41/42

Art.17

Art.41/42

Comunicació Interactiva
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Art.20/13
Art.37

SENYALITZACIÓ I COMUNICACIÓ
SENSORIAL

SENYALITZACIÓ
Senyalització Tàctil
Senyalització Visual

Art.12

MOBILIARI URBÀ

MU1

MU4

Reixes, Escocells , Registres
instal·lacions
Guals Vianants / Vehicles /Passos/
Semàfors
Escales
Rampes
Ascensor

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT

MUnº

ANNEX I

localització

Art.47
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ELEMENTS D’URBANITZACIÓ
QUADRES COMPARATIUS DE L’ORDRE VIV/561/2010 AMB LA NORMATIVA
EU1

D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA

PAVIMENTS
Decret 135/1995 (Annex 1 i Annex 7)

Decret 135/1995

Ordre VIV/561 (Article 11)

DEFINICIONS

DEFINICIONS
Itinerari de Vianants Accessible:
- Amplada mínima de 1,80m (*) lliure obs.
- Alçada 2,20m lliure obstacles.
- Pendent longitudinal  6%
- Pendent transversal  2%
- Nivell mínim il·luminació de 20 lux
- No inclou cap graó aïllat
- Paviment dur ,no lliscant,...

En parcs i jardins s’admet paviment de
terres compactades amb un 90% PM
(pròctor modificat)

Característiques i Localització

Itinerari de Vianants Adaptat:
- Amplada mínima de 0,90m lliure obs.
- Alçada 2,10m lliure obstacles.
- Pendent longitudinal  8%
- Pendent transversal  2%
- Canvis direcció amplada 1,5m
- No inclou cap graó aïllat
- Paviment dur, no lliscant

El paviment serà dur, no lliscant, sense
regruixos diferents dels propis del gravat
de les peces en:
- L’Itinerari de vianants adaptat
- L’Itinerari mixt de vianants i
vehicles adaptat
- En Espais d’ús públic

(*) Excepcionalment es pot reduir a 1,5m en zones
consolidades.

Itinerari Mixt Vianants i Vehicles:
- Amplada mínima de 3,00m lliure
- Espais gir vehicles radi  6,50m
- No inclou cap graó aïllat
- Pendent transversal  2%
- Paviment dur, no lliscant
- Elements urbanització i mobiliari adaptat
Itinerari de Vianants Practicable:
- És aquell itinerari, instal·lació o servei, que tots
i no adaptar-se del tot als requeriment de
l’adaptat, però permet la utilització de forma
autònoma de la persona amb mobilitat reduïda.
Itinerari de Vianants Convertible:
- És aquell itinerari ,instal·lació o servei que
mitjançant modificacions d’escassa entitat es
pot transformar en practicable.

Itinerari Mixt Vianants i Vehicles:
- Si no té amplada suficient per distingir
itineraris es farà plataforma única
- Mateix nivell entre calçada i vorera
- Diferenciació de la zona de vianants

Versió 20100616

Ordre VIV/561 (Article 11)
El paviment serà: dur, estable, antilliscant
en sec i en mullat, sense peces ni elements
solts, continus i sense ressalts en:
- L’Itinerari de vianants adaptat (art.5),
- Ens les zones de platges urbanes amb
paviment (art.9 punt 3a).

El paviment podrà ser: de terres piconades
amb una compactació superior al 90% del
pròctor modificat en:
- L’Itinerari de vianants adaptat en parcs
i jardins (art.7 punt 2),
- Ens les zones de platges urbanes amb
paviment (art.9 punt 3a).
Queden prohibides les terres soltes,
graves o sorra
S’utilitzaran franges de paviment tàctil
indicador de direcció i d’advertència
segons els paràmetres de l’article 45.

Els paviments transitables cal que siguin
(7.5.1.3):
a) No relliscosos: a l'exterior i als
serveis que disposin d'aigua.
b) De textura suficientment llisa i
uniforme, que permeti el trànsit de
les cadires de rodes.
c) Compactes.
d) Ben fixats a l'element de suport.

Àrees d’estança:
- Són les parts de l’àrea d’ús de vianants de
perímetre obert, (...) en les que les
persones hi romanen un cert temps.
- S’ha d’assegurar la seva utilització no
discriminatòria.
- S’hi accedirà a través de l’itinerari de
vianants practicable.
- Són àrees d’estança els:
. Parcs i jardins
. Sectors de joc
. Platges urbanes

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge

PAVIMENTS

Definició de les
Característiques

Els paviments seran no lliscants en:
- Serveis Higiènics adaptats (punt 1.2.8)

7

NOTA IMPORTANT: aquesta normativa
no defineix ni quantifica què és un
“paviment antilliscant”.

NOTA IMPORTANT: aquesta Ordre no
defineix ni quantifica què és un “paviment
antilliscant”, o un “paviment dur”.
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EU2

DESNIVELLS

DESNIVELLS

Decret 135/1995 (Annex 1 i Annex 7)

Ordre VIV/561 (Article 5)

No hi haurà cap escala ni graó aïllat.(1.1.1 i
El desnivell sobtat d’un itinerari adaptat no
serà superior a 2 cm s'arrodonirà o bé
s'aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º
(Annex 7).
S’admetran petites diferències de nivell entre
dos elements del paviment d’un itinerari de
vianants, sempre que no sigui possible
resoldre l’acord mitjançant un element
continu.

BARRERES DE PROTECCIÓ
Ordre VIV/561 (Article 30)

Existiran barreres de protecció:
- En escales (7.5.1.)
- En rampes, quan la diferència de cota >
20cm. (1.2.5; 7.5.1.)
Els espais existents sota les escales han de
protegir-se de manera que evitin possibles
accidents a les persones amb visió parcial o
ceguesa (1.2.4).

Existiran barreres de protecció en els
desnivells, quan existeixi una diferència de
cota > 55cm.

Baranes de protecció

BARRERES DE PROTECCIÓ
Decret 135/1995 (Annex 1 i Annex 7)

Quan el desnivell sigui 0,55m  6m la
barana de protecció serà de 0,90m
d’alçada.
Quan el desnivell sigui >6m la barana de
protecció serà d’1,10m d’alçada.
Les baranes no seran escalables, és a dir,
no tindran punts de recolzament entre els
0,20 m i els 0,70 m d’alçada.
Les obertures i espais lliures entre elements
verticals no seran > 0,10 m.
Les baranes seran estables, rígides i
estaran fortament fixades.

Passamans

Protecció

EU3

EU4

L’itinerari de vianants accessible no
presentarà graons aïllats ni ressalts

Característiques

Condicions

1.1.2.)

Comparativa de l’Ordre VIV/561 amb la Normativa d’accessibilitat de Catalunya

Tindran una secció de disseny ergonòmic
d’entre 4,5 cm i 5 cm de diàmetre.
No disposaran de cantells vistos.
Estaran separats del parament vertical al
menys 4 cm.
El sistema de subjecció serà ferm i no
interferirà el pas continu de la mà.
S’instal·laran passamans dobles:
- Alçada passamans superior: entre 0,95 i
1,05 m.
- Alçada passamans inferior: entre 0,65 i
0,75 m.
Quan una rampa o escala fixa tingui una
amplada superior a 4 m, disposarà d’un
passamà doble central.
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REIXES I REGISTRES

REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES

Decret 135/1995 (Annex 1)

Ordre VIV/561 (Article 30)

Les reixes i els registres es col·loquen
enrasats amb el paviment circumdant.
Les obertures de les reixes col·locades
en itineraris de vianants tenen una
dimensió que permet la inscripció d’un
cercle de 3 cm de diàmetre com a
màxim.
La disposició de l’enreixat es fa de
manera que no hi puguin ensopegar
persones que utilitzin bastó o cadira de
rodes.

Les reixes, escocells i tapes d’instal·lacions
ubicats en les àrees d’ús de vianants no
envairan l’itinerari de vianants accessible
(excepte en plataforma única o properes a la
línia de façana o parcel·la).
Es col·locaran enrasades amb el paviment i
compliran:
- En àrees d’ús de vianants obertures Ø1cm
- A la calçada obertura Ø2,5cm
Quan enreixat format per buits longitudinals en
zona vianants, s’orientaran en sentit
transversal a la marxa.
Escocells coberts amb reixes, o reomplerts
amb material compactat, enrasat amb
paviment.
Queda prohibida la col·locació de reixes en
la cota inferior d’un gual a menys de 0,50m
dels límits externs del pas de vianants.
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Decret 135/1995 (Annex 1 i Annex 7)

Característiques

EU5

Ordre VIV/561

GUAL VIANANTS ADAPTAT: (1.2.2.)

GUAL VIANANTS : (art.20)

Amplada lliure de pas : 1,20m
Pendent longitudinal  12%

Amplada lliure de pas : 1,80m
Pendent longitudinal  10% si L=2m
 8% si L=2,5m
Pendent transversal  2%

Pendent transversal  2%
Vorera del gual enrasada amb la calçada
Els cantells s’arrodoneixen o aixamfranen
a 45º

Senyalització

Se senyalitza amb paviment de textura
diferenciada.

Vehicles

GUALS

Decret 135/1995 (Annex 1 i Annex 7)

Vorera del gual enrasada amb la calçada
Els cantells s’arrodoneixen
El pla inclinat té una superfície llisa i antilliscant,
en sec i en mullat.
El gual no pot envair l’espai de l’itinerari de
vianants accessible.
Es protegiran els desnivells creats pel pla
longitudinal inclinat amb elements puntuals.
Els guals formats per 3 plans inclinats tindran el
mateix pendent.
Quan s’opti per un gual de vorera deprimida el
pendent màxim del pla inclinat serà del 8%, i
ocuparà tota l’amplada de la vorera.
En espais urbans consolidats, quan el gual de
vianants hagi d’envair l’itinerari accessible, es
podrà ocupar la calçada sense sobrepassar el
límit de la zona d’aparcament, sempre i quan
no condicioni la seguretat de circulació.
Se senyalitza amb paviment de textura
diferenciada:
- per indicar punt d’encreuament es col·locarà
sobre el gual una franja de 60 cm de fons
de paviment tàctil indicador de botons al
llarg del límit entre el gual i la
calçada.(art.45/46)
- si el gual està al nivell de la calçada, per
indicar el punt d’encreuament es col·locarà
sobre el gual una franja de 60 cm de fons
de paviment tàctil indicador de botons a
tot el llarg de la zona reservada per
vianants.(art.45/46)

GUAL DE VEHICLES: (1.2.2.)

GUAL DE VEHICLES: (Art. 13/37/42)

L’itinerari de vianants que travessin no ha
de quedar afectat per un pendent
longitudinal superior al 12%, ni per un
pendent transversal superior al 2%.

No podran envair l’itinerari de vianants
accessible, ni alterar els seus pendents.
No podran coincidir en cap cas amb els guals
de vianants.
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PASSOS VIANANTS
Ordre VIV/561

PAS VIANANTS ADAPTAT: (1.2.3.)
Salva el desnivell entre la calçada i la
vorera amb un gual adaptat

PAS VIANANTS : (Art.21/46)
El pas de vianants tindrà una amplada igual
o superior als guals de vianants que el
limiten, i el seu traçat serà preferiblement
perpendicular.
Quan el pla inclinat del gual de vianants
superi el 8% de pendent, s’ampliarà el pas
de vianants en 0,90m pel límit extern del
gual.
Els passos se senyalitzaran al pla de terra
amb pintura antilliscant i senyalització
vertical pels vehicles.
Quan no es pugui salvar el desnivell amb un
pla inclinat adaptat es podrà optar per
elevar el pas de vianants en tota la seva
superfície.

ILLOT INTERMEDI
L’illot quedarà retallat i rebaixat al nivell
de la calçada .
L’amplada de pas serà igual a l’amplada
del pas de vianants.
El paviment de l’illot es diferenciarà del
paviment de la calçada

ILLOT INTERMEDI (Art.22/46.)
L’amplada de pas serà igual a l’amplada del
pas de vianants.
L’illot podrà quedar a nivell de les voreres
que el delimiten quan l’amplada de l’illot
permeti la creació de 2 guals i un espai
entre guals de 1,5m mínim.
- La senyalització serà una franja de
paviment tàctil direccional de 0,80m de
fons col·locada en el sentit longitudinal
de la marxa, entre els 2 guals de vianants

PAS EN 2 TEMPS
Quan el pas es realitzi en 2 temps l’illot
tindrà:
una llargada mínima de 1,5m
una amplada mínima = amplada pas
El paviment de l’illot quedarà enrasat amb
el de la calçada sempre i quan l’illot no
superi els 4,00m de llargada.

Si l’illot no permet la creació de 2 guals i un
espai entre guals de 1,5m mínim,
s’executarà una plataforma situada entre
2 i 4cm per sobre de la calçada, resolen el
ressalt amb una vorada rebaixada amb un
pendent no superior al 12%. La seva
longitud mínima en el sentit de la marxa
serà de 1,5m.
- La senyalització serà: 2 franges de
paviment de botons de 0,40m de fons i
d’amplada igual a la del pas en el sentit
transversal de la marxa i unides per una
franja de paviment tàctil direccional de
0,80m de fons col·locada en el sentit
longitudinal de la marxa.

Característiques Pas Vianants

GUALS

Característiques Illot intermedi

EU5
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.SEMÀFORS (Art.23.)
Semàfors amb polsadors: disposaran de
senyal acústica d’encreuament amb les
següents característiques:
- Alçada polsador: 0,90-1,20m
- Distància polsador al límit extern del pas de
vianants< 1,50m
- Diàmetre 4cm
- Emetrà to o missatge de veu de confirmació
d’ús
- Senyalització amb icona i informació
textual; i fletxa en sobrerelleu sobre el
polsador o al costa d’ell, de longitud 4cm.
Els passos de vianants que es regulin per
semàfor, disposaran de dispositius sonors
regulats segons intensitat de soroll ambiental
almenys en:
- Carrers 1 o 2 sentits circulació que
admeten la incorporació de vehicles i
estiguin regulats per llums en ataronjat
intermitent en tot o part del cicle del pas
de vianants.
- Carrers on el semàfor té un element
amb un senyal lluminós que permet el gir
de vehicles d’un carril quan la circulació
dels altres carrils està aturada.
- Carrers de doble sentit de circulació
amb semàfors de cicle diferit en els carrils
d’incorporació i sortida de vehicles,
independentment de si disposen d’illot
central.
Els senyals permetran la localització del pas
de vianants i indicaran el moment i duració
de la fase d’encreuament. S’inclourà un
senyal sonor diferenciat per avisar de la fi
del cicle de pas amb antelació suficient.
La fase d’intermitència dels semàfors tindrà
una duració suficient per permetre finalitzar
l’encreuament d’una persona situada al mig
de la calçada en el moment del seu inici. En
tot cas, el semàfor podrà disposar de
pantalla senyalitzadora dels segons restants.
Els cicles de pas s’establiran des d’una
suposada velocitat de pas de vianants de
50cm/seg
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ESCALES

ESCALES

Decret 135/1995 (Annex 1)

Ordre VIV/561 (Article 15)
Les escales que serveixin d’alternativa de
pas a una rampa situada en l’itinerari de
vianants accessible s’hauran de col·locar
colindants o properes a aquesta.
La directriu del tram serà preferiblement
recta.

Graons

Amplada

Característiques

EU6

Amplada útil de pas mínima d’1,20m

Amplada útil de pas mínima d’1,20m

No hi haurà cap escala ni graó aïllat..
El número graons seguits:  12
Estesa graons  30cm
Alçària graons  16 cm

No hi haurà cap escala ni graó aïllat.
El número graons seguits: 3  graons  12
Estesa(E) graons  30cm
Alçària(A) graons  16 cm i compliran amb
la proporció:
54 cm  2A + E  70 cm
En una mateixa escala totes les esteses i
totes les alçàries seran iguals.

En escales de projecció corba en planta o
no recta hi ha una dimensió mínima
d’estesa de 30 cm comptada a 40 cm de la
cara interior.
Sense discontinuïtat estesa-alçada
L’estesa no presentarà discontinuïtat on
s’uneix amb l’alçària

Sense discontinuïtat estesa-alçada
L’estesa no presentarà discontinuïtat on
s’uneix amb l’alçària
No s’admeten escales sense alçària o amb
discontinuïtats en l’estesa.
L’angle() format per l’estesa i l’alçària serà:
75º    90º
Se senyalitzarà cada graó en tota la seva
longitud amb una franja de 5cm
d’amplada enrasada amb l’estesa i
situada a 3cm de la vora, que contrasti en
textura i color amb el paviment del graó.

Els replans intermedis han de tenir una
llargada mínima en la direcció de
circulació de 1,20 m.

Els replans intermedis d’una escala tindran la
mateixa amplada que l’escala (1,20m) i
una profunditat mínima de 1,20 m.

Estesa-Alçària
Replans

SEMÀFORS (annex 1, 1.3.2.)
Quan s’instal·lin semàfors acústics, aquests
han d’emetre un senyal sonor indicador del
temps de pas per a vianants, a petició de
l’usuari mitjançant un comandament.

Comparativa de l’Ordre VIV/561 amb la Normativa d’accessibilitat de Catalunya
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Paviment i Senyalització

L’estesa s’ha d’acabar amb un paviment no
lliscant.
L’inici i el final de l’escala es senyalitzaran
amb paviment diferenciat de la resta.

RAMPES

RAMPES

Decret 135/1995

Ordre VIV/561 (Article 14)
Es considera rampa els plans inclinats
destinats a salvar inclinacions > 6% o
desnivells superiors a 20 cm

Concepte
Característiques Tècniques

Quan l’amplada de l’escala sigui >4m,
disposarà d’un passamà doble central.
Alçada col·locació passamans:
- passamà superior entre 0,95-1,05m
- passamà inferior 0,65 i 0,75 m
Disseny anatòmic que permet d’adaptar la
mà, amb una secció igual o equivalent a la
d’un tub rodó de diàmetre entre 4,5 i 5 cm.
separat, com a mínim, 4 cm dels paraments
verticals.
Baranes de protecció:
Quan hi hagi desnivells laterals es
col·locaran baranes de protecció.
Existiran barreres de protecció en els
desnivells, quan existeixi una diferència de
cota > 55cm.
Quan el desnivell sigui 0,55m  6m la barana
de protecció serà de 0,90m d’alçada.
Quan el desnivell sigui >6m la barana de
protecció serà de 1,10m d’alçada.
Les baranes no seran escalables; no tindran
punts de recolzament entre una alçada del
terra d’entre 20-70cm.
Les obertures i espais lliures entre elements
verticals no superaran els 10cm.
Seran estables, rígides i estaran fortament
fixades.

Passamans

Alçada col·locació passamans:
- entre 0,80 i 0,85 m: als trams de graons
- entre 0,90 i 0,95 m: als replans
Disseny anatòmic que permet d’adaptar la
mà, amb una secció igual o equivalent a la
d’un tub rodó de diàmetre entre 3 i 5 cm
separat, com a mínim, 4 cm dels
paraments verticals.
Baranes:
Les escales disposen de baranes que
poden ser utilitzades en els dos sentits de
circulació

EU7

El paviment serà: dur, estable, antilliscant
en sec i en mullat, sense peces ni
elements solts, continus i sense ressalts.
Es col·locaran franges de paviment tàctil
indicador de tipus direccional, en els
extrems de l’escala, en sentit transversal al
trànsit de vianants. L’amplada de les
franges serà com l’amplada de l’escala i
la fondària de 1,20m (art.46 2a).
Se senyalitzarà cada graó en tota la seva
longitud amb una franja de 5cm
d’amplada enrasada amb l’alçària i
situada a 3cm de la vora, que contrasti
en textura i color amb el paviment del
graó.

Espai lliure

Passamans i Baranes

Els passamans s’han de prolongar 30cm
com a mínim més enllà de l’acabament de
cada tram d’escala.
El punt d’inflexió passamà coincideix amb
l’inici del tram d’escala.

Passamans:
Col·locació passamans a ambdós costats.
Seran continus en tot el recorregut
Es prolongaran 30 cm més enllà del final de
cada tram.

Senyalitz
ació

Passamans:
Col·locació passamans a ambdós costats.

Comparativa de l’Ordre VIV/561 amb la Normativa d’accessibilitat de Catalunya

Amplada útil de pas  0,90 m
Longitud del tram  20 m
Pendent longitudinal
 12% (recom. 10%) (si L < 3 m)
 10% (recom. 8%) (si 3 m  L  10 m)
 8% (recom. 6%) (si L > 10 m)
Pendent transversal  2%
Paviment dur, no lliscant i sense
regruixos diferents dels propis del
gravat de les peces.
Replans entre trams:
- s’han de col·locar en la unió de trams
de diferent pendent.
- Profunditat 1,50m (quan trams en
directriu recta)

Amplada lliure de pas  1,80 m
Longitud del tram  10 m
Pendent longitudinal
 10% (si L  3 m)
 8% (si 3 m < L  10 m)

Baranes a ambdós costats, a una alçada
d’entre 0,90 i 0,95 cm.

Passamans a ambdós costats de cada tram.

Pendent transversal  2%
Paviment: serà dur, estable, antilliscant en
sec i en mullat, sense peces ni elements
solts, continu i sense ressalts. (art. 11)
Replans entre trams:
- Amplada = amplada del tram
- Profunditat:
1,80m (quan canvi de direcció entre
els trams
1,50m (quan trams en directriu
recta)
Continus en tot el recorregut
Es prolongaran 30 cm més allà del final del tram

Quan entre la rampa i la zona adjacent hi ha
un desnivell  0,20 m es disposa d’un
element de protecció longitudinal amb una
alçada de 10 cm per sobre del paviment de
la rampa.

Quan hi hagi desnivell lateral, es col·locaran
baranes de protecció o sòcols, segons els
paràmetres especificats en l’article 30.

A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha
un replà d’1,50 m de llargada com a mínim.

A l’inici i al final de la rampa existirà un espai:
- d’amplada = amplada rampa  1,80 m
- profunditat  1,50 m
- que no envaeixi l’itinerari de vianants
accessible.

L’inici i el final de la rampa es senyalitzen
amb paviment diferenciat de la resta.
Es disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de
10 lux durant la nit.

Se senyalitzaran els extrems de la rampa amb
una franja de paviment tàctil indicador
direccional, col·locada en sentit transversal a
la marxa.

Disposarà d’un nivell d’il·luminació mínim
de 10 lux durant la nit.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge

Versió 20100616

15

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge

385

Versió 20100616

16

Comparativa de l’Ordre VIV/561 amb la Normativa d’accessibilitat de Catalunya

ASCENSOR

ASCENSOR

Decret 135/1995

Ordre VIV/561 (Article 16)

Caract.
Tècn.

Senyalització

Espai lliure

A l’exterior de la cabina hi haurà un espai
lliure on es pugui inscriure un cercle
de 1,5m de diàmetre mínim.

Senyalització del nº de planta:
Al costat de la porta de l’ascensor i a
cada plana hi haurà el nº de planta en
alt relleu, amb una dimensió mínima de
10x10cm, i a una alçada de 1,40 des
del terra.

TAPÍS RUTLLANT I ESCALES
MECÀNIQUES

Decret 135/1995

Ordre VIV/561 (Article 17)

El decret no especifica res al respecte
d’aquests elements.

Portes:
- amplada mínima :1,00m
- automàtiques
- parcialment transparents
- sensor de tancament a tot el lateral
Passamans interior cabina:
- a una alçada entre 0,90m±2,5cm
- secció transversal entre 3-4,5cm a 3,5cm
com a mínim de la paret
Botoneres:
- a una alçada entre 0,70-1,20m
- numeració en braille, caràcters aràbics en
relleu i contrast cromàtic. El botó 5 senyal
tàctil diferenciada
Cabina amb indicador sonor i visual de
parada, i de nº de planta. I tindrà bucles
d’inducció magnètica.

Característiques

Passamans interior cabina:
- a una alçada entre 0,90-0,95m
- secció igual o equivalent a un tub de Ø35cm, a 4cm dels paraments
Botoneres:
- a una alçada entre 1,00-1,40m terra
- numeració en braille o en relleu

TAPÍS RUTLLANT I ESCALES
MECÀNIQUES

Caract.
Tèc.

Equipament

Portes:
- amplada mínima :0,80m
- automàtiques

Cabina 1 porta : 1,10 x 1,40m
Cabina 2 portes enfrontades: 1,10 x 1,40m
Cabina 2 portes en angle: 1,40 x 1,40m

EU10

A l’exterior de la cabina hi haurà un espai
lliure on es pugui inscriure un cercle de
1,5m de diàmetre mínim, sense ocupar
l’espai de l’itinerari accessible.
Senyalització del nº de planta:
Es col·locarà el nº de planta en braille a
l’exterior, als brancals de les portes.

No formen part de l’itinerari de vianants
accessible però li són complementaris.
Amplada mínima: 1,00m
Velocitat màxima: 0,5m/seg
Tapís inclinat: pendent màxim 12%
Superfície mòbil discorre horitzontal com a
mínim 0,80m a l’inici del pla inclinat o
dels graons
Passamans mòbils s’allarguen 0,80m en
horitzontal abans i després de les
superfícies mòbils.
Se senyalitzarà l’inici i el final de les
escales mecàniques o els tapissos amb
una franja de paviment tàctil indicador
direccional, col·locat en sentit
transversal a la marxa. (art.46)
Compliran amb el les especificacions de
seguretat que fixa la Directiva
2006/42/CE relativa a les màquines.

APARCAMENTS/ PLACES
RESERVADES

APARCAMENTS/PLACES
RESERVADES

Decret 135/1995 (Annex 1.2.7.)

Ordre VIV/561 (Article 35)

1 plaça adaptada/ 40 places o fracció
Quantitat

Cabina sentit d’accés:
1,40m
Cabina sentit perpendicular : 1,10m

EU9

1 plaça reservada/ 40 places o fracció

si es tenen fins a 200 places totals
1 plaça adaptada més/ 100 places o fracció
si es tenen entre 201 i 1.000 places totals
1 plaça adaptada més/ 200 places o fracció
si es tenen entre 1.001 i 2.000 places totals

A l’exterior de la cabina es disposaran
franges de paviment tàctil indicador
direccional col·locades en sentit
transversal a la marxa enfront les portes
de l’ascensor.

Dimensions i senyalització

Dimens.

EU8
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Compliran amb el les especificacions de
seguretat que fixa el RD 1314/1997

Aparcament en filera:
Espai per vehicle 2,00m x 4,50m
Espai apropament permet la inscripció d’un
cercle de 1,5 m diàmetre.

Aparcament en bateria:
Espai per vehicle: 3,30 x 4,50m
L’espai d’apropament (compartit) que
permet la inscripció d’un cercle de 1,5 m de
diàmetre. Aquest pot coincidir en 0,20m

Aparcament en filera
Espai per vehicle 5,00x2,20m
Espai apropament i transferència posterior
d’amplada com la plaça i longitud 1,5m
Aparcament en bateria o en diagonal:
Espai per vehicle: 5,00x2,20m
Espai d’apropament (compartit) i transferència
lateral de longitud com la plaça i d’amplada
1,5m

Senyalitz.

amb l’amplada de la plaça.
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Se senyalitzen les places i l’itinerari
d’accés amb el símbol d’accessibilitat a
terra i un senyal vertical en lloc visible,
amb la inscripció “reservat a persones
amb mobilitat reduïda”.

Se senyalitzen les places i l’itinerari
amb el símbol d’accessibilitat a terra i
un senyal vertical en lloc visible. (veure
art.43)
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Les places d’aparcament adaptades s’han
de reservar el més a prop possible dels
accessos de vianants (art. 15)

Tots els mecanismes i accessoris es
col·loquen a una alçada entre 0,40-1,40m
Les aixetes s’accionen amb mecanismes
de pressió o palanca.

SERVEIS HIGIÈNICS

Decret 135/1995 (Annex 1.2.8)

Ordre VIV/561 (Article 34)

Els serveis higiènics d’ús públic han de
disposar, com a mínim, d’una cambra
higiènica adaptada (art. 18).

1 unitat accessible / 10 unitats o fracció
Estaran comunicats amb l’itinerari de vianants
accessible, i no tindrà graons ni ressalts.

Abatible cap a l’exterior.
De 0,80m d’amplada lliure de pas.
Maneta amb mecanisme de pressió o
palanca.

Abatible cap a l’exterior o corredera.
De 0,80m d’amplada lliure de pas.
Pany de fàcil ús, obrible des de fora en cas
d’emergència.
Disposaran a l’exterior d’un espai on es pugui
inscriure un cercle de Ø 1,5m davant la
porta, lliure de l’escombrat de la porta i de
l’itinerari accessible.
Disposaran a l’interior d’un espai on es pugui
inscriure un cercle de Ø 1,5m davant la
porta.
Alçada lliure interior cabina 2,20m.

Característiques

Nº

SERVEIS HIGIÈNICS

Disposaran a l’interior d’un espai on es
pugui inscriure un cercle de Ø 1,5m entre
una alçada de 0m a 0,70m.

Equipament

L’espai d’apropament ha d’estar
connectat amb l’itinerari de vianants
adaptat.

Les places s’han d’ubicar el més a prop
possible dels itineraris de vianants
accessibles, garantint el seu accés (en
cas contrari, s’ha de construir un gual)
L’espai d’apropament ha d’estar
connectat amb l’itinerari de vianants
adaptat.

Els miralls tenen el cantell inferior a una
alçada màxima de 0,90m

Els mecanismes d’accionament de lavabos i
dutxes seran polsadors o palanques de fàcil
ús.
Les aixetes i altres elements manipulables
estaran a una alçada  0,95m
Dutxa:
- anivellada amb paviment
- amb seient de 0,40x0,40m a una alçada
de h=0,45-0,50m
- espai lliure de transferència lateral de
0,80m

Senyali
tzació

Situació

Comparativa de l’Ordre VIV/561 amb la Normativa d’accessibilitat de Catalunya

Porta

EU11
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Els indicadors de serveis homes/dones han
de ser de lectura tàctil, amb senyalització
sobre la maneta (H/D) en alt relleu.

EU11

VEGETACIÓ

VEGETACIÓ

Decret 135/1995

Ordre VIV/561 (Article 18)

La vegetació no envairà l’espai de l’itinerari de
vianants accessible.
El Codi d’accessibilitat no especifica res
al respecte d’aquests elements.
El manteniment i poda periòdica serà
obligatòria per eliminar els possibles
obstacles.

Barres suport

Inodor

Renta-mans

El paviment és no lliscant.
L’espai d’apropament frontal al rentamans
té una amplada 0,80m.
No té pedestal ni mobiliari inferior.
Alçada lliure inferior: 70 cm.

MU

Espai lliure inferior que permeti l’aproximació
d’un persona amb cadira de rodes.
Alçada de la cara superior  0,85m.
Accionament amb polsadors.
Mecanismes h=0,95m màx.

Per a la transferència d’un usuari en cadira
de rodes, alçada del seient entre 0,480,52 cm (Annex 7, punt 7.2.4.1).
L’espai d’apropament lateral a l’inodor té
una amplada 0,80m.

Alçada seient entre 0,45-0,50m.

Alçada entre 0,70 m i 0,75 m del terra.

Alçada col·locació entre 0,70-0,75m
Longitud mínima de 0,70m.
Barra de recolzament fixa en el lateral de
l’inodor al costat de la paret i una barra de
suport abatible al costat de l’espai lateral de
transferència.

La barra situada al costat de l’espai
d’apropament és batent.
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MOBILIARI URBÀ

Decret 135/1995 (Annex 1.3.)

Ordre VIV/561

CONDICIONS GENERALS (A1.3.1.)
En cada espai públic adaptat, com a mínim
un element del mobiliari urbà per a cada
us diferenciat ha de ser adaptat.

CONDICIONS GENERALS (art.25)
Els elements de mobiliari urbà d’ús públic es
dissenyaran i ubicaran per tal que puguin ser
utilitzats de forma autònoma i segura per
totes les persones.
La seva ubicació no envairà l’itinerari de
vianants accessible.
Itinerari lliure d’obstacles fins a una alçada de
2,20m.
Es col·locaran preferiblement a un mínim de
0,40m respecte la vorada.
Els elements no tindran sortints de més de
10cm. I es detectaran a una alçada mínima
de 15cm
Tot element transparent estarà senyalitzat.

La seva ubicació permetrà un pas lliure
d’obstacles de 0,90m d’amplada per
2,10m alçada.
Els element sortints i/o volants superiors a
15cm tenen un element fix perimetral
entre 0-0,15cm per a que pugin ser
detectats per invidents. O bé es situïn a
una alçada superior a 2,10m
Els elements que hagin de ser accessibles
manualment estaran situats a una alçada
entre 1,00-1,40m.

Espai lliure de transferència lateral de 0,80m
al costat de l’inodor.
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Disposar de barres de suport a l’abast,
sempre que el seient sigui a menys de 60
cm d’alçària.
Disposar d’espai suficient per acostar-hi la
cadira i situar-la en la posició adequada.
FONT
Els polsadors s’han de situar entre 1,00 i
1,40 m d’alçada. (1.3.2)
MU2

Escollir un disseny que permeti
l’accionament de l’aparell mitjançant
mecanismes per simple pressió o amb el
moviment del braç. (7.5.2)

MU3

MU4

MU5

Seient: alçada entre 0,40-0,45m
amplada entre 0,40-0,45m
Respatller de 0,40m
Braços en ambdós costats
Davant del banc en tota la seva llargada hi
haurà una franja de 60cm lliure que no
envaeixi l’itinerari accessible.
Com a mínim a un costat del banc es podrà
inscriure un cercle de Ø1,5m lliure que no
envaeixi l’itinerari accessible.

Alçada

MU1

BANC (art.26)
Hi haurà 1 banc accessible/grup bancs, i en tot
cas 1unitat banc accessible/5 unitats o fracció

FONT (art.27)
Disposar d’1 Aixeta situada a una alçada
d’entre 0,80-0,90m.
El mecanisme serà de fàcil accionament.
Espai d’apropament que permeti la inscripció
d’un cercle de Ø1,50m, lliure d’obstacles.
Evitar l’acumulació d’aigües.
Reixes segons art.12

PAPERERES I CONTENIDORS (7.4.1)
En relació a l’abast manual sobre un pla
vertical, l’alçària de màxim confort és
entre 80 i 100 cm.
L’alçària màxima per poder manipular
objectes és de 140 cm
L’alçària mínima per poder manipular
objectes és de 40 cm

PAPERERES I CONTENIDORS (art.28)
En Papereres i contenidors soterrats:
- Alçada de la boca entre 0,70-0,90m
- Sense ressalts amb el paviment
circumdant
En Papereres i contenidors no soterrats:
- Alçada part inferior de la boca  1,40m
- Alçada elements manipulables < 0,90m

FITONS (A1.3.2.)
- Alçada fitons: 0,80m
- Han de deixar una amplada lliure de pas
de 0,90m

FITONS (art.29)
- Alçada fitons: 0,75-0,90m
- Amplada fitons:  Ø 10m, disseny arrodonit,
color contrastat, col·locats alineats i sense
envair l’itinerari accessible.
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Condicions de col·locació

BANC (art. 16) (7.2.4.2)
En cada espai públic adaptat, com a mínim
un element del mobiliari urbà per a cada us
diferenciat ha de ser adaptat.
L’alçària del seient serà  45 cm.
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Decret 135/1995

Ordre VIV/561 (Article 30)

BARANES i PASSAMANS

BARRERES DE PROTECCIÓ

Alçada col·locació passamans:
Escales:
- entre 0,90-0,95 m per usuaris ambulants
en replans
- entre 0,80-0,85 m per usuaris ambulants
en tram de graons
Rampes:
- entre 0,90-0,95 m per usuaris ambulants
- entre 0,70-0,75 m per usuaris en cadira
de rodes

Alçada col·locació passamans:
- passamà superior entre 0,95-1,05m
- passamà inferior 0,65 i 0,75 m

Passamans:
 A ambdós costats rampes i escales.
 Disseny anatòmic que permet d’adaptar la
mà, amb una secció igual o equivalent a
la d’un tub rodó de diàmetre entre 3 i 5
cm. separat, com a mínim, 4 cm dels
paraments verticals
 Quan entre la rampa i la zona adjacent hi
ha un desnivell superior als 20cm es
disposarà un element de protecció
longitudinal a una alçada de 10cm pe
sobre paviment rampa.
 Els passamans s’han de prolongar 45cm
més enllà de l’acabament de la rampa
(annex 7, 7.5.1.)
 Els passamans s’han de prolongar 30cm
com a mínim més enllà de l’acabament
de la rampa (annex 1, 1.2.4.)

Passamans:
 A ambdós costats rampes i escales
 Els passamans s’han de prolongar 30cm
més enllà de l’acabament de cada tram
(annex art.14.)
 Disseny anatòmic que permet d’adaptar la
mà, amb una secció igual o equivalent a la
d’un tub rodó de diàmetre entre 4,5 i 5 cm
separat, com a mínim, 4 cm dels
paraments verticals.
Baranes de protecció:
 Existiran barreres de protecció en els
desnivells, quan existeixi una diferència de
cota > 55cm.
 Quan el desnivell sigui entre 0,55m i 6m la
barana de protecció serà de 0,90m
d’alçada.
 Quan el desnivell sigui >6m la barana de
protecció serà de 1,10m d’alçada.
 Les baranes no seran escalables, a tal fi no
tindran punts de recolzament entre una
alçada del terra d’entre 20-70cm.
 Les obertures i espais lliures entre elements
verticals no superaran els 10cm.
 Seran estables, rígides i estaran fortament
fixades.

Amidament de l’alçada:
- Rampes: des de qualsevol punt pla inclinat
- Rampes: des de la línia inclinada definida
pels vèrtexs dels graons fins el límit
superior de la barana
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Decret 135/1995 (Annex 1.3.)

Ordre VIV/561
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AE

ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I
IL·LUMINACIÓ (A1.3.2.)
Els suport verticals tindran caires
arrodonits.
Si no hi ha vorera o aquesta té una
amplada inferior a 1,5m, els senyals i
altres elements es podran col·locar en
façana sempre i quan quedin a una
alçada lliure  2,10m.
En parcs i jardins se situen en àrees
enjardinades o similars

ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I
IL·LUMINACIÓ (art.31)
S’hauran d’agrupar amb el menor nombre de
suports possibles.
Quan l’ample de pas lliure no permeti la
col·locació de senyals i altres elements,
aquests es podran col·locar en façana
sempre i quan quedin a una alçada lliure 
2,20m.

ELEMENTS URBANS DIVERSOS
(A1.3.2.)
Telèfons públics:
Els dispositius manipulables estaran a una
alçada màxima 1,40m.
Si l’aparell telefònic està dins un locutori
aquest ha de tenir unes dimensions
mínimes de 0,80 d’amplada i 1,20m de
fondària lliures d’obstacles.
L’accés a la cabina té una amplada lliure
mínima de 0,80m i una alçada mínima
de 2,10m.
El terra ha de quedar enrasat amb el
paviment circumdant.

ALTRES ELEMENTS (art.32)
Són elements com caixers, màquines
expenedores, telèfons públics, ....
El disseny de l’element permet un acostament
per a persona en cadira de rodes. Els
dispositius manipulables estaran a una
alçada entre 0,70-1,20m.
Com a mínim en el frontal de l’element es
podrà inscriure un cercle de Ø1,5m lliure
que no envaeixi l’itinerari accessible.
Les pantalles, botoneres i els sistemes de
comunicació seguiran l’article 47 .
En els telèfons públics se senyalarà de
manera tàctil diferent el número 5. I les
tecles hauran d’incorporar un sistema
audible i subtitular de confirmació de
pulsació.

Mostradors atenció públic:(A1.3.2.)
Els elements que ofereixin mostradors
d’atenció al públic disposaran d’un espai
de 0,80m d’amplada a una alçada de
0,70- per la part inferior i 0,85m per la
part superior i un espai lliure sota el pla
de treball que permeti l’apropament amb
cadira de rodes.

Versió 20100616

ALTRES ELEMENTS VIA PÚBLICA

Decret 135/1995 (Annex 1.3.3)

Ordre VIV/561

ELEMENTS DE PROTECCIÓ I
SENYALITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
(A1.3.3.)

AE1

Les bastides, rases o qualsevol tipus
d’obra s’ha de senyalitzar i protegir
mitjançant barrats estables i continuats
que restin il·luminats tota la nit.
Les persones amb disminució visual han
de poder detectar a temps l’obstacle.
No s’han d’utilitzar cordes, cables o
similars.
Hi ha d’haver un nivell mínim d’il·luminació
de 10 lux.

OBRES I INTERVENCIONS EN LA VIA
PÚBLICA (Art. 39)
Si l’itinerari accessible passa sota una bastida
s’haurà de senyalitzar mitjançant balisses
lumíniques.
Si la bastida no permet mantenir l’itinerari
s’haurà de procurar un altre d’alternatiu
degudament senyalitzat.
Els canvis de nivell s’hauran de resoldre amb
plans inclinats amb un pendent màxim del
10%
Les zones d’obres quedaran delimitades i
senyalitzades lumínicament amb senyals
d’advertiment ataronjats o vermellosos a
l’inici i final del tancat, i cada 50m o fracció.
S’il·luminarà tot el trajecte de vianants.
Les bastides o tanques disposaran d’una guia
o element horitzontal inferior, i un passamà
continu a 0,90m d’alçada.
L’itinerari de vianants en les zones d’obra se
senyalitzarà mitjançant paviment tàctil
indicador (art.46)
URBANITZACIÓ FRONTS DE PARCEL·LA
(art.24)

AE2

No podran envair l’itinerari de vianants.
Si s’ha de resoldre un canvi de nivells aquest es
farà dins l’interior de parcel·la

CARRIL RESERVAT AL TRÀNSIT DE
BICICLETES (art.38)

ELEMENTS VINCULATS A ACTIVITATS
COMERCIALS (art.33)
La seva ubicació no envairà l’itinerari de
vianants accessible.
Els elements volats, tendals, etc. es situaran a
una alçada  2,20m
Els elements transparents se senyalitzaran
(art.41)
Els elements que ofereixin mostradors
d’atenció al públic disposaran d’un espai de
0,80m d’amplada a una alçada de 0,700,75m i un espai lliure sota el pla de treball
que permeti l’apropament amb cadira de
rodes.
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Tindran un traçat propi i diferent de l’itinerari de
vianants.

AE3

Quan l’itinerari de bicicletes passi per la vorera en
cap moment envairà l’itinerari de vianants
accessible.

AE4

23

Parades i Estacions Adaptades
Annex 3 : Transports

Parades i marquesines espera transport
públic
Veure RD 1544/2007
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AE1

AE2

AE3

SENYALITZACIÓ I COMUNICACIÓ
SENSORIAL

SENYALITZACIÓ I COMUNICACIÓ
SENSORIAL

Decret 135/1995

Ordre VIV/561

Han de senyalar-se amb el SIA (art. 17):
- Els itineraris de vianants adaptats quan
n’hi hagi d’alternatius no adaptats.
- Els itineraris mixtos de vianants i
vehicles adaptats quan n’hi hagi
d’alternatius no adaptats.
- Les places d’aparcament adaptades.
- Els serveis higiènics adaptats.
- Els elements de mobiliari adaptats que,
pel seu ús o destinació, necessitin
senyalització.
- Les parades de transport públic
adaptat.

SENYALITZACIÓ TÀCTIL (Art. 44/45)
Definició i ús de paviments tàctils;
- Paviment tàctil indicador advertiment
paviment de botons.
- Paviment tàctil indicador direccional
paviment estriat.
Disseny i ús dels rètols en braille i alt relleu

SENYALITZACIÓ VISUAL (Art. 17, annex6)
Definició característiques de disseny i
aplicació dels rètols i cartells informatius.
 símbol accessibilitat (A4.3)
Se senyalitzaran: els itineraris de vianants
adaptats i els mixtes de vianants i
vehicles, si n’hi ha de no adaptats.
Places aparcament reservades, serveis
higiènics públics, parades transport
públic i els elements de mobiliari urbà
que pel seu ús o destinació necessitin
senyalització.

SENYALITZACIÓ VISUAL (Art. 41/42/43)
Definició característiques de disseny i
aplicació dels rètols i cartells informatius.
 símbol accessibilitat
Se senyalitzaran: els itineraris de vianants
accessibles si n’hi ha de no accessibles,
places d’aparcament reservades, serveis
higiènics públics, parades transport públic.
Definició de les característiques per una
il·luminació adequada.
Senyalització de superfícies vidriades amb
franges horitzontals de color contrastat
(h=0,85-1,10m i h=1,50-1,70m; a=5-10cm)

SENYALITZACIÓ SONORA
Quan s’instal·lin semàfors acústics, aquests
han d’emetre un senyal sonor indicador
del temps de pas per a vianants, a petició
de l’usuari mitjançant un comandament.
(1.3.2)

SENYALITZACIÓ SONORA (Art. 42)
Les sortides d’emergència comptaran amb
sistemes de senyalització acústica.
Semàfors amb polsadors: disposaran de
senyal acústica d’encreuament amb les
característiques descrites a l’art.23

(Només fa comentaris i recomanacions al
respecte)
AE4

I.

4057

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

La Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) ha supuesto un
cambio de enfoque en la forma de abordar la equiparación de derechos de estas personas
dentro de la sociedad. Por primera vez una ley reconoce que las desventajas de las
personas con discapacidad, más que en sus propias dificultades personales, tienen su
origen en los obstáculos y condiciones limitativas que impone una sociedad concebida con
arreglo a un patrón de persona sin discapacidad. Y, en consecuencia, plantea la necesidad
y obligatoriedad de diseñar y poner en marcha estrategias de intervención que operen
simultáneamente sobre las condiciones personales y sobre las condiciones ambientales.
Se introduce así en la normativa española el concepto de «accesibilidad universal»,
entendida como la condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para
que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas. Esta concepción
se fundamenta en los criterios de diseño para todos y autonomía personal, e incorpora
una perspectiva de la discapacidad y de las condiciones funcionales de la población
mucho más plural. Por una parte, las personas no se pueden agrupar en categorías
cerradas de capacidad o incapacidad, sino que han de ser vistas como sujetas a cambios
en sus condiciones funcionales por motivos a menudo circunstanciales, tales como la
edad, el estado de salud o las consecuencias temporales de accidentes o lesiones. Por
otra parte, las personas con grandes limitaciones funcionales o discapacidades han de
desempeñar un papel más activo en la sociedad y aspiran a un modelo de «vida
independiente» basado en recibir los apoyos personales necesarios y modificar el entorno
para hacerlo más accesible.
Partiendo de este nuevo contexto y dando cumplimiento a la disposición final novena
de la LIONDAU se publicó el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprobaron
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones. Con este Real Decreto se regula por primera vez en una norma de rango
estatal dichas condiciones, pues hasta ahora sólo las Comunidades Autónomas, en
cumplimiento de sus competencias, habían desarrollado una normativa específica de
accesibilidad relativa al diseño de los entornos urbanos.
La dispersión de normas resultante y la falta de un referente unificador han provocado
la existencia de distintos criterios técnicos, poniendo en cuestión la igualdad entre las
personas con discapacidad de diferentes Comunidades Autónomas y propiciando la
aplicación de un concepto parcial y discontinuo de accesibilidad en las ciudades.
El presente documento técnico desarrolla el mandato contenido en la disposición final
cuarta del Real Decreto 505/2007, ya citado, que demanda la elaboración de un documento
técnico de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados por medio de Orden del Ministerio de
Vivienda. Desarrolla asimismo los criterios y condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación, aplicables en todo el Estado, presentados de forma general en dicho Real
Decreto. Estos criterios son producto de la experiencia de intervención para la mejora de
la accesibilidad en España a lo largo de más de una década dedicada al desarrollo y
aplicación de normas autonómicas, la realización de planes y obras de accesibilidad en
municipios y edificaciones, la investigación y aplicación de avances técnicos, o la acción
institucional de las administraciones públicas y el movimiento asociativo de personas con

Disseny i ús dels plànols, mapes i maquetes
tàctils (Art.44 punt 3).

COMUNICACIÓ INTERACTIVA(Art. 47)
Normes per elements com caixers
automàtics, màquines expenedores,
elements de comunicació informatitzats,..
Ubicació: fàcilment manipulable.
Informació accessible: alt relleu, braille,
informació sonora, conversió de veu.
Si disposen de pantalla s’instal·larà
lleugerament inclinada(15º-30º), i a una
alçada entre 1,00-1,40m de terra.
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MINISTERIO DE VIVIENDA

(Art.44 punt 2)
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discapacidad. Gracias a todo ello la sociedad está más preparada para reconocer las
ventajas de la accesibilidad universal y hacerlas suyas.
Este documento también busca insertar la accesibilidad universal de forma ordenada
en el diseño y la gestión urbana, única vía de cumplimiento global del Real Decreto. Para
ello se requiere una mayor sistematización y unidad de criterio, tal como la que se ha
aplicado, por ejemplo, en el caso de la señalización táctil para personas con discapacidad
visual en la vía pública, muy poco desarrollado hasta ahora en las normativas previas.
Pero también requiere ofrecer soluciones muy concretas ante requerimientos como el que
exige garantizar en los itinerarios peatonales «el paso, el cruce y el giro o cambio de
dirección, de personas, independientemente de sus características o modo de
desplazamiento» (artículo 11.1 del RD 505/2007), lo que se ha de interpretar como que
dos personas en silla de ruedas puedan hacerlo y, consecuentemente, ampliar el ancho de
paso mínimo de los itinerarios peatonales para hacerlo posible.
Estas y otras soluciones y parámetros dejan obsoletos, por sus mayores o más
precisas exigencias, a los de otras normativas vigentes. Todo ello con el propósito de
materializar los cambios que propone el Real Decreto, pero desde la consideración de los
contenidos de la normativa autonómica aprobada, las normas técnicas y la buena práctica
internacional.
La aplicación de estas condiciones básicas se realizará en primer lugar en las áreas
de nueva urbanización, lo que facilita la introducción de los nuevos criterios a partir del
espíritu y la letra del Real Decreto. Estos cambios, que apuntan a un nuevo concepto de
espacio público, más abierto a la diversidad y con una mayor calidad de uso, deberán
aplicarse también a cualquier espacio público urbanizado con anterioridad y susceptible
de ajustes razonables, a partir del 1 de enero de 2019. En este sentido, resulta
imprescindible recurrir a la definición de «ajustes razonables» que contiene la Convención
de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, de acuerdo
con la cual «se entenderán como las modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran
en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio,
de la igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales». En el citado plazo, y con la introducción de los nuevos requisitos
presentes en este documento, deberán haber cambiado aspectos importantes del diseño,
la ejecución y gestión de los espacios públicos urbanizados, de modo que su generalización
a los espacios existentes sea más sencilla. Además las Comunidades Autónomas que
revisen sus reglamentos y leyes en este periodo tendrán la oportunidad de hacerlo de
forma acorde a unas condiciones mínimas de más amplia aplicación. En la tramitación de
esta Orden Ministerial se han cumplido los trámites establecidos en la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno. De manera especial, han sido consultadas todas las
Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y el Consejo
Nacional de la Discapacidad.
En su virtud, dispongo:

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en esta Orden Ministerial.
Disposición final primera.

Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

Esta Orden Ministerial entra en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 1 de febrero de 2010.–La Ministra de Vivienda, Beatriz Corredor Sierra.
ANEXO
Documento técnico que desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados
cuyo texto se incluye como anexo
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. Este documento técnico desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y la utilización de los
espacios públicos urbanizados tal y como prevé la disposición final cuarta del Real
Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones.
2. Dichas condiciones básicas se derivan de la aplicación de los principios de igualdad
de oportunidades, autonomía personal, accesibilidad universal y diseño para todos,
tomando en consideración las necesidades de las personas con distintos tipos de
discapacidad permanente o temporal, así como las vinculadas al uso de ayudas técnicas
y productos de apoyo. De acuerdo con ello, garantizarán a todas las personas un uso no
discriminatorio, independiente y seguro de los espacios públicos urbanizados, con el fin de
hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal.
3. Los espacios públicos se proyectarán, construirán, restaurarán, mantendrán,
utilizarán y reurbanizarán de forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas
que se establecen en esta Orden, fomentando la aplicación avanzada de las tecnologías
de la información y las telecomunicaciones en los espacios públicos urbanizados, al
servicio de todas las personas, incluso para aquéllas con discapacidad permanente o
temporal. En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de
alguna de dichas condiciones, se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la
máxima accesibilidad posible.

cve: BOE-A-2010-4057

1. El Documento Técnico aprobado por esta Orden no será de aplicación obligatoria
a los espacios públicos urbanizados nuevos, cuyos planes y proyectos sean aprobados
definitivamente durante el transcurso de los seis primeros meses posteriores a su entrada
en vigor.

Título competencial.

Esta Orden Ministerial se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos
y el cumplimiento de los deberes constitucionales.

Se aprueba el Documento Técnico que desarrolla las Condiciones Básicas de
Accesibilidad y no Discriminación para el Acceso y la Utilización de los Espacios Públicos
Urbanizados cuyo texto se incluye como anexo.
Régimen de aplicación.

Sec. I. Pág. 24565

2. En relación con los espacios públicos urbanizados ya existentes a la entrada en
vigor de esta Orden, los contenidos del Documento técnico serán de aplicación a partir
del 1 de enero del año 2019, en aquellos que sean susceptibles de ajustes razonables,
mediante las modificaciones y adaptaciones que sean necesarias y adecuadas y que no
impongan una carga desproporcionada o indebida.

Artículo único. Aprobación del Documento Técnico que desarrolla las Condiciones
Básicas de Accesibilidad y no Discriminación para el Acceso y la Utilización de los
Espacios Públicos Urbanizados.

Disposición transitoria.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.

CAPÍTULO II
Espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal

3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios
vehicular y peatonal a distintos niveles se adoptará una solución de plataforma única de
uso mixto.
4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo
nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el
pavimento la zona preferente de peatones, por la que discurre el itinerario peatonal
accesible, así como la señalización vertical de aviso a los vehículos.
5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos
de cruce con el itinerario vehicular, pasos subterráneos y elevados.
6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones
previstas por la normativa autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre
que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m.

Artículo 3. Los espacios públicos urbanizados.
1. Los espacios públicos urbanizados comprenden el conjunto de espacios peatonales
y vehiculares, de paso o estancia, que forman parte del dominio público, o están destinados
al uso público de forma permanente o temporal.
2. Los espacios públicos urbanizados nuevos serán diseñados, construidos,
mantenidos y gestionados cumpliendo con las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad que se desarrollan en el presente
documento técnico.
Artículo 4. Las áreas de uso peatonal.
1. Todo espacio público urbanizado destinado al tránsito o estancia peatonal se
denomina área de uso peatonal. Deberá asegurar un uso no discriminatorio y contar con
las siguientes características:

CAPÍTULO IV
Áreas de estancia

a) No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos.
b) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
c) La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas en
el artículo 11.

Artículo 6. Condiciones generales de las áreas de estancia.
1. Las áreas de estancia son las partes del área de uso peatonal, de perímetro abierto
o cerrado, donde se desarrollan una o varias actividades (esparcimiento, juegos, actividades
comerciales, paseo, deporte, etc.), en las que las personas permanecen durante cierto
tiempo, debiéndose asegurar su utilización no discriminatoria por parte de las mismas.
2. El acceso a las áreas de estancia desde el itinerario peatonal accesible debe
asegurar el cumplimiento de los parámetros de ancho y alto de paso, y en ningún caso
presentarán resaltes o escalones.
3. Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles, de tipo fijo o eventual,
en las áreas de estancia deberán estar conectadas mediante, al menos, un itinerario
peatonal accesible y garantizarán su uso y disfrute de manera autónoma y segura por
parte de todas las personas, incluidas las usuarias de ayudas técnicas o productos de
apoyo.
4. Las áreas de estancia destinadas a la realización de actividades que requieran la
presencia de espectadores deberán disponer de una plaza reservada a personas con
movilidad reducida por cada cuarenta plazas o fracción, que estarán debidamente
señalizadas. Estas plazas tendrán una dimensión mínima de 1,50 m de longitud y 1,00 m
de ancho y estarán ubicadas junto al itinerario peatonal accesible. En éstas áreas también
se habilitará una zona donde esté instalado y convenientemente señalizado un bucle de
inducción u otro sistema alternativo que facilite la accesibilidad de personas con
discapacidad auditiva.

2. Se denomina itinerario peatonal a la parte del área de uso peatonal destinada
específicamente al tránsito de personas, incluyendo las zonas compartidas de forma
permanente o temporal, entre éstas y los vehículos.
CAPÍTULO III
Itinerario peatonal accesible
Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible.

a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o
elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo.
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b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que
garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus
características o modo de desplazamiento.
c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
d) No presentará escalones aislados ni resaltes.
e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en
los artículos 14, 15, 16 y 17.
f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11.
g) La pendiente transversal máxima será del 2%.
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%.
i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes,
proyectada de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento.
j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones
establecidas en el capítulo XI.

1. El ámbito de aplicación de este documento está constituido por todos los espacios
públicos urbanizados y los elementos que lo componen situados en el territorio del Estado
español. Las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
de espacios públicos urbanizados que contiene la presente Orden se aplican a las áreas
de uso peatonal, áreas de estancia, elementos urbanos e itinerarios peatonales
comprendidos en espacios públicos urbanizados de acuerdo con lo establecido en los
artículos siguientes.
2. En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de
alguna de dichas condiciones, se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la
máxima accesibilidad.

1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no
discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas.
Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de
que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el
recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por
su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas.
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos:
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a) Cuando transcurra sobre suelos pavimentados reunirá las características del
itinerario peatonal accesible establecidas en el artículo 5.
b) Cuando discurra sobre arena de playa u otro suelo no compactado o irregular
deberá desarrollarse mediante pasarelas realizadas con materiales que posean un
coeficiente de transmisión térmica adecuado para caminar descalzo y cumplan con los
requisitos mínimos de ancho y alto de paso descritos en el artículo 5. Estas pasarelas o
infraestructuras serán de tipo fijo en el tramo de playa que queda por encima de la línea
de la pleamar y se completarán con tramos no fijos de características apropiadas para
alcanzar la orilla del mar, cuando esto sea posible de acuerdo con las condiciones y
morfología de la playa.

Artículo 7. Parques y jardines.
1. Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles en parques y jardines
deberán estar conectadas entre sí y con los accesos mediante, al menos, un itinerario
peatonal accesible.
2. En estos itinerarios peatonales accesibles se admitirá la utilización de tierras
apisonadas con una compactación superior al 90% del proctor modificado, que permitan el
tránsito de peatones de forma estable y segura, sin ocasionar hundimientos ni estancamientos
de aguas. Queda prohibida la utilización de tierras sueltas, grava o arena.
3. El mobiliario urbano, ya sea fijo o móvil, de carácter permanente o temporal,
cumplirá lo establecido en el capítulo VIII.
4. Deberán preverse áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en
intervalos no superiores a 50 m. Las áreas de descanso dispondrán de, al menos, un
banco que reúna las características establecidas en el artículo 26.
5. Se dispondrá de información para la orientación y localización de los itinerarios
peatonales accesibles que conecten accesos, instalaciones, servicios y actividades
disponibles. La señalización responderá a los criterios establecidos en los artículos 41
y 42, e incluirá como mínimo información relativa a ubicación y distancias.

4. Con el fin de facilitar el acceso a la zona de baño de las personas usuarias de sillas
de ruedas o con problemas de deambulación, las playas urbanas incorporarán en uno o
más de sus puntos accesibles, al menos, una silla anfibia o ayuda técnica similar
debidamente homologada, así como muletas anfibias.
5. En cada punto accesible y vinculado a la plataforma que transcurre sobre la arena
de playa u otro suelo no compactado o irregular, deberá existir una superficie horizontal
de 2,50 m de longitud y 1,80 m de ancho con sus mismas características constructivas,
que permitirá la estancia de personas usuarias de sillas de ruedas o su traspaso a la silla
anfibia o ayuda técnica similar, destinada a facilitar el baño.
6. Los puntos habilitados como accesibles deberán estar conectados, mediante al
menos un itinerario peatonal que cumpla con los requisitos mínimos de ancho y alto de
paso definidos en el artículo 5, con las instalaciones y servicios disponibles en las playas
urbanas.
7. Será accesible, como mínimo, una unidad de cada agrupación de aseos, vestidores
y duchas disponibles en las playas urbanas, ya sean de carácter temporal o permanente.
8. Las características de las duchas exteriores en los puntos de playa accesibles
cumplirán con lo dispuesto en el párrafo 10 del artículo 34.

Artículo 8. Sectores de juegos.
1. Los sectores de juegos estarán conectados entre sí y con los accesos mediante
itinerarios peatonales accesibles.
2. Los elementos de juego, ya sean fijos o móviles, de carácter temporal o permanente,
permitirán la participación, interacción y desarrollo de habilidades por parte de todas las
personas, considerándose las franjas de edades a que estén destinados.
3. Se introducirán contrastes cromáticos y de texturas entre los juegos y el entorno
para favorecer la orientación espacial y la percepción de los usuarios.
4. Las mesas de juegos accesibles reunirán las siguientes características:

CAPÍTULO V
Elementos de urbanización
Artículo 10.

a) Su plano de trabajo tendrá una anchura de 0,80 m, como mínimo.
b) Estarán a una altura de 0,85 m como máximo.
c) Tendrán un espacio libre inferior de 70 × 80 × 50 cm (altura × anchura × fondo),
como mínimo.

Condiciones generales de los elementos de urbanización.

1. Se consideran elementos comunes de urbanización las piezas, partes y objetos
reconocibles individualmente que componen el espacio público urbanizado de uso peatonal,
tales como pavimentación, saneamiento, alcantarillado, distribución de energía eléctrica,
gas, redes de telecomunicaciones, abastecimiento y distribución de aguas, alumbrado
público, jardinería, y todas aquellas que materialicen las previsiones de los instrumentos de
ordenación urbanística. Los elementos de urbanización vinculados al cruce entre itinerarios
peatonales e itinerarios vehiculares se desarrollan en el capítulo VI.
2. El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización que
deban ubicarse en áreas de uso peatonal garantizarán la seguridad, la accesibilidad, la
autonomía y la no discriminación de todas las personas. No presentarán cejas, ondulaciones,
huecos, salientes, ni ángulos vivos que puedan provocar el tropiezo de las personas, ni
superficies que puedan producir deslumbramientos.
3. Los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito libre de paso de un
itinerario peatonal accesible.
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5. Junto a los elementos de juego se preverán áreas donde sea posible inscribir un
círculo de 1,50 m de diámetro para permitir la estancia de personas en silla de ruedas;
dichas áreas en ningún caso coincidirán con el ámbito de paso del itinerario peatonal
accesible.

1. Las playas situadas total o parcialmente en áreas urbanas deberán disponer de
puntos accesibles para todas las personas, cuyo número y ubicación será determinado por
el Ayuntamiento correspondiente, de acuerdo con el grado de utilización de las playas.

Sec. I. Pág. 24569

2. Las aceras, paseos marítimos o vías destinadas al tránsito peatonal colindantes
con este tipo de playas reunirán las características del itinerario peatonal accesible
establecidas en el artículo 5.
3. Los puntos accesibles deberán estar conectados con las vías destinadas al tránsito
peatonal colindantes con la playa, mediante un itinerario peatonal que se prolongará hasta
alcanzar la orilla del mar, cuando esto sea posible según las condiciones y morfología de
la playa, debiendo cumplir los siguientes requisitos:

5. Cuando las áreas de estancia incorporen aseos, vestidores o duchas, estas
dispondrán como mínimo de una unidad adaptada a personas con discapacidad por
cada 10 unidades o fracción.
6. Con el fin de mejorar la accesibilidad de las instalaciones y servicios se incorporarán
dispositivos y nuevas tecnologías que faciliten su interacción y utilización por parte de
todas las personas, considerando de forma específica la atención a las personas con
discapacidad sensorial y cognitiva.
7. Las personas con discapacidad que sean usuarias de perros guía o perros de
asistencia gozarán plenamente del derecho a hacer uso de los espacios públicos
urbanizados, sin que por esta causa puedan ver limitada su libertad de circulación y
acceso.

Artículo 9. Playas urbanas.
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1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en
seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema
constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación y
mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes.
2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia
siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 45.

protección o zócalos. Los pasamanos, barandillas y zócalos cumplirán con los parámetros
de diseño y colocación establecidos en el artículo 30.
3. Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y una
profundidad mínima de 1,50 m libre de obstáculos, que no invada el itinerario peatonal
accesible.
4. Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el uso de una franja de
pavimento táctil indicador direccional, colocada en sentido transversal a la marcha,
siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46.

Artículo 12.

Artículo 15.

Artículo 11. Pavimentos.

Rejillas, alcorques y tapas de instalación.

1. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal
se colocarán de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos
casos en que las tapas de instalación deban colocarse, necesariamente, en plataforma
única o próximas a la línea de fachada o parcela.
2. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el
pavimento circundante, cumpliendo además los siguientes requisitos:

1. Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en el itinerario
peatonal accesible, deberán ubicarse colindantes o próximas a ésta.
2. Los tramos de las escaleras cumplirán las siguientes especificaciones:
a) Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo.
b) La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m.
c) Su directriz será preferiblemente recta.

a) Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una
dimensión que permita la inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como máximo.
b) Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que
permita la inscripción de un círculo de 2,5 cm de diámetro como máximo.
c) Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por
vacíos longitudinales se orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha.
d) Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo dispuesto
en el párrafo 3 del presente artículo. En caso contrario deberán rellenarse de material
compactado, enrasado con el nivel del pavimento circundante.
e) Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos
de 0,50 m de distancia de los límites laterales externos del paso peatonal.
Artículo 13.

3.

Vados vehiculares.

4. Los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho que
ésta, y una profundidad mínima de 1,20 m.
5. El pavimento reunirá las características de diseño e instalación establecidas en el
artículo 11.
6. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de escalera. Serán
continuos en todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En
caso de existir desniveles laterales a uno o ambos lados de la escalera, se colocarán
barandillas de protección. Los pasamanos y barandillas cumplirán con los parámetros de
diseño y colocación definidos en el artículo 30.
7. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de
pavimento táctil indicador direccional colocada en sentido transversal a la marcha,
siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46.

Rampas.

1. En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados
destinados a salvar inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm y que
cumplan con las siguientes características:

2. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de rampa. Serán continuos
en todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de
existir desniveles laterales a uno o ambos lados de la rampa, se colocarán barandillas de

Artículo 16.

Ascensores.

1. Los ascensores vinculados a un itinerario peatonal accesible deberán garantizar
su utilización no discriminatoria por parte de todas las personas.
2. No podrá existir ningún resalte entre el pavimento del itinerario peatonal accesible
y el acceso al ascensor. Entre el suelo de la cabina y el pavimento exterior no podrá existir
un espacio superior a 35 mm de anchura.
3. Las dimensiones mínimas en el interior de la cabina se calcularán según el número
y posición de las puertas de que disponga:

cve: BOE-A-2010-4057

a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y
una longitud máxima de 10 m.
b) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m de
longitud y del 8% para tramos de hasta 10 m de longitud.
c) La pendiente transversal máxima será del 2%.
d) Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que
esta, y una profundidad mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección entre los
tramos; ó 1,50 m cuando los tramos se desarrollen en directriz recta.
e) El pavimento cumplirá con las características de diseño e instalación establecidas
en el artículo 11.

Los escalones tendrán las siguientes características:

a) Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En todo caso
la huella H y la contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 cm  2C + H  70 cm.
b) No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella.
c) En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán iguales.
d) El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75º y menor
o igual a 90º.
e) No se admitirá bocel.
f) Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura
enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color con el
pavimento del escalón.

1. Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal
accesible ni alterarán las pendientes longitudinales y transversales de los itinerarios
peatonales que atraviesen.
2. Los vados vehiculares no deberán coincidir en ningún caso con los vados de uso
peatonal.
Artículo 14.

Escaleras.

a) Cabinas de una puerta: 1,10 × 1,40 m.
b) Cabinas de dos puertas enfrentadas: 1,10 × 1,40 m.
c) Cabinas de dos puertas en ángulo: 1,40 × 1,40 m.

394

cve: BOE-A-2010-4057

Núm. 61

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 11 de marzo de 2010

Sec. I. Pág. 24572

Núm. 61

4. Las puertas serán de apertura automática y parcialmente transparentes, de manera
que permitan el contacto visual con el exterior. Dejarán un ancho de paso libre mínimo
de 1,00 m y contarán con un sensor de cierre en toda la altura del lateral.
5. Se colocarán pasamanos en las paredes de la cabina donde no existan puertas.
La zona de asimiento de los pasamanos deberá tener una sección transversal de
dimensiones entre 30 y 45 mm, sin cantos vivos. El espacio libre entre la pared y la zona
a asir debe ser de 35 mm, como mínimo. La altura del borde superior de la zona a asir
debe estar comprendida entre 900 ± 25 mm medidos desde el suelo de la cabina.
6. La botonera exterior e interior del ascensor se situará entre 0,70 m y 1,20 m de
altura. En el exterior, deberá colocarse en las jambas el número de la planta en braille, y
en el interior, los botones de mando estarán dotados de números en braille. En ambos
casos estarán acompañados por caracteres arábigos en relieve y con contraste cromático
respecto al fondo. El botón correspondiente al número 5 dispondrá de señalización táctil
diferenciada.
7. La cabina contará con un indicador sonoro y visual de parada y de información de
número de planta. También dispondrá de bucle de inducción magnética.
8. En el exterior de la cabina y colindante a las puertas deberá existir un espacio
donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro mínimo libre de obstáculos, que
no invada el itinerario peatonal accesible.
9. En el exterior de la cabina se dispondrán franjas de pavimento táctil indicador
direccional colocadas en sentido transversal a la marcha frente a la puerta del ascensor,
en todos los niveles, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46.
10. Además de lo dispuesto en el presente artículo, cumplirán con los requisitos
esenciales de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación de los ascensores y de
los componentes de seguridad especificados en el Real Decreto 1314/1997, de 1 de
agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.
Artículo 17.

CAPÍTULO VI
Cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares
Artículo 19.

Artículo 20.

cve: BOE-A-2010-4057

1. Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos vegetales nunca
invadirán el itinerario peatonal accesible.

Vados peatonales.

1. El diseño y ubicación de los vados peatonales garantizará en todo caso la
continuidad e integridad del itinerario peatonal accesible en la transición entre la acera y el
paso de peatones. En ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible que transcurre
por la acera.
2. La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 1,80 m.
3. El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada deberá estar
enrasado.
4. Se garantizará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de los elementos que
conforman el vado peatonal.
5. El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y antideslizante
en seco y en mojado, e incorporará la señalización táctil dispuesta en los artículos 45 y 46
a fin de facilitar la seguridad de utilización de las personas con discapacidad visual.
6. Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10%
para tramos de hasta 2,00 m y del 8% para tramos de hasta 2,50 m. La pendiente transversal
máxima será en todos los casos del 2%.
7. Los vados peatonales formados por un plano inclinado longitudinal al sentido de la
marcha en el punto de cruce, generan un desnivel de altura variable en sus laterales;
dichos desniveles deberán estar protegidos mediante la colocación de un elemento puntual
en cada lateral del plano inclinado.
8. En los vados peatonales formados por tres planos inclinados tanto el principal,
longitudinal al sentido de la marcha en el punto de cruce, como los dos laterales, tendrán
la misma pendiente.
9. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre la acera y la calzada mediante un
vado de una o tres pendientes, según los criterios establecidos en el presente artículo, se
optará por llevar la acera al mismo nivel de la calzada vehicular. La materialización de esta
solución se hará mediante dos planos inclinados longitudinales al sentido de la marcha en
la acera, ocupando todo su ancho y con una pendiente longitudinal máxima del 8%.

a) Tendrán un ancho libre mínimo de 1,00 m.
b) La velocidad máxima será de 0,5 m/seg.
c) Los tapices inclinados tendrán una pendiente máxima del 12%.
d) La superficie móvil deberá discurrir en horizontal durante un mínimo de 0,80 m
antes de generar los peldaños en una escalera mecánica o la superficie inclinada en un
tapiz rodante.
e) Los pasamanos móviles deberán proyectarse horizontalmente al menos 0,80 m
antes y después de las superficies móviles. Toda la superficie del pavimento situada entre
los pasamanos en esta zona debe ser horizontal y enrasada a la misma cota de la superficie
horizontal móvil que la continúa.
f) Se debe señalizar el comienzo y final de las escaleras mecánicas o tapices rodantes
con una franja de pavimento táctil indicador direccional colocada en sentido transversal a
la marcha, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46.

Vegetación.

Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal.

1. Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares deberán
asegurar que el tránsito de peatones se mantenga de forma continua, segura y autónoma
en todo su desarrollo.
2. Cuando el itinerario peatonal y el itinerario vehicular estén en distintos niveles, la
diferencia de rasante se salvará mediante planos inclinados cuyas características
responderán a lo dispuesto en el artículo 20.
3. Las soluciones adoptadas para salvar el desnivel entre acera y calzada en ningún
caso invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible que continua por la
acera.
4. Se garantizará que junto a los puntos de cruce no exista vegetación, mobiliario
urbano o cualquier elemento que pueda obstaculizar el cruce o la detección visual de la
calzada y de elementos de seguridad, tales como semáforos, por parte de los peatones.
5. La señalización táctil en el pavimento en los puntos de cruce deberá cumplir con
las características establecidas en el artículo 46.

1. Los tapices rodantes y las escaleras mecánicas no forman parte de los itinerarios
peatonales accesibles pero se consideran elementos complementarios a ellos. Con la
finalidad de facilitar su uso por parte del mayor número de personas, deberán cumplir las
especificaciones siguientes:

Artículo 18.

Sec. I. Pág. 24573

2. El mantenimiento y poda periódica de la vegetación será obligatorio con el fin de
mantener libre de obstáculos tanto el ámbito de paso peatonal como el campo visual de
las personas en relación con las señales de tránsito, indicadores, rótulos, semáforos, etc.,
así como el correcto alumbrado público.

Tapices rodantes y escaleras mecánicas.

2. Además de lo dispuesto en el presente artículo, cumplirán con los requisitos
esenciales de seguridad y salud establecidos en la Directiva 2006/42/CE relativa a las
máquinas.
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10. En los espacios públicos urbanos consolidados, cuando no sea posible la
realización de un vado peatonal sin invadir el itinerario peatonal accesible que transcurre
por la acera, se podrá ocupar la calzada vehicular sin sobrepasar el límite marcado por la
zona de aparcamiento. Esta solución se adoptará siempre que no se condicione la
seguridad de circulación.

mínimo de 4 cm y emitirá un tono o mensaje de voz de confirmación al ser utilizado. Se
acompañará de icono e información textual para facilitar su reconocimiento y uso.
b) Junto al pulsador o grabado en éste, se dispondrá de una flecha en sobre relieve
y alto contraste, de 4 cm de longitud mínima, que permita a todas las personas identificar
la ubicación correcta del cruce.

Artículo 21.

3. Los pasos de peatones que se regulen por semáforo, dispondrán de dispositivos
sonoros regulados según la intensidad del ruido ambiental, al menos en los siguientes
casos:

Pasos de peatones.

1. Los pasos de peatones son los espacios situados sobre la calzada que comparten
peatones y vehículos en los puntos de cruce entre itinerarios peatonales y vehiculares.
2. Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias
para efectuar el cruce, facilitando en todo caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus
elementos y características facilitarán una visibilidad adecuada de los peatones hacia los
vehículos y viceversa.
3. Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados
peatonales que los limitan y su trazado será preferentemente perpendicular a la acera.
4. Cuando la pendiente del plano inclinado del vado sea superior al 8%, y con el fin
de facilitar el cruce a personas usuarias de muletas, bastones, etc., se ampliará el ancho
del paso de peatones en 0,90 m medidos a partir del límite externo del vado. Se garantizará
la inexistencia de obstáculos en el área correspondiente de la acera.
5. Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo con
pintura antideslizante y señalización vertical para los vehículos.
6. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un plano
inclinado según los criterios establecidos en el artículo 20, y siempre que se considere
necesario, se podrá aplicar la solución de elevar el paso de peatones en toda su superficie
al nivel de las aceras.
Artículo 22.

a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la incorporación de
vehículos y se encuentren reguladas por luces en ámbar intermitente en todo o en parte
del ciclo correspondiente al paso de peatones.
b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal luminosa permita
el giro de los vehículos de un carril cuando está detenida la circulación de los vehículos
correspondientes al resto de carriles.
c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con ciclos diferidos
en los carriles de la calzada correspondientes a la incorporación y la salida de vehículos,
independientemente de que cuenten o no con isleta central.
4. Las señales permitirán la localización del paso peatonal e indicarán el momento y
duración de la fase de cruce para peatones. Dentro de esta fase se incluirá una señal
sonora diferenciada para avisar del fin de ciclo del paso con tiempo suficiente para alcanzar
la acera o isleta con seguridad.
5. La fase de intermitencia de los semáforos tendrá una duración que, como mínimo,
permita a una persona situada en el centro de la calzada en el momento de su inicio
alcanzar una acera o isleta antes de su final. En todo caso, el semáforo podrá disponer de
pantalla indicadora de los segundos restantes para el fin del ciclo de paso.
6. Los cálculos precisos para establecer los ciclos de paso se realizarán desde el
supuesto de una velocidad de paso peatonal de 50 cm/seg.

Isletas.

1. Cuando en el itinerario peatonal del punto de cruce sea necesario atravesar una
isleta intermedia a las calzadas del itinerario vehicular, dicha isleta tendrá una anchura
mínima igual a la del paso de peatones a que corresponde y su pavimento cumplirá con
las condiciones dispuestas en el artículo 11, incorporando la señalización táctil aludida en
el artículo 46.
2. Las isletas podrán ejecutarse al mismo nivel de las aceras que delimitan el cruce
cuando su longitud en el sentido de la marcha permita insertar los dos vados peatonales
necesarios, realizados de acuerdo con las características definidas en el artículo 20, y un
espacio intermedio de una longitud mínima de 1,50 m.
3. Las isletas que por su dimensión no puedan cumplir con lo dispuesto en el punto
anterior se ejecutarán sobre una plataforma situada entre 2 y 4 cm por encima del nivel de
la calzada, resolviéndose el encuentro entre ambas mediante un bordillo rebajado con una
pendiente no superior al 12%. En todo caso su longitud mínima en el sentido de la marcha
será de 1,50 m.

Urbanización de frentes de parcela
Artículo 24.

Semáforos.

1. Los semáforos peatonales de los puntos de cruce deberán ubicarse lo más
cercanos posible a la línea de detención del vehículo para facilitar su visibilidad tanto
desde la acera como desde la calzada.
2. Los semáforos que puedan ser activados por pulsadores dispondrán siempre de
una señal acústica de cruce, debiendo ser éstos fácilmente localizables y utilizables por
todas las personas, y cumpliendo las siguientes características:
a) El pulsador se ubicará a una distancia no superior a 1,50 m del límite externo del
paso de peatones, evitando cualquier obstáculo que dificulte la aproximación o limite su
accesibilidad. Se situará a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro

Condiciones generales.

1. Los frentes de parcela marcan el límite de ésta con la vía pública, no pudiendo
invadir el itinerario peatonal accesible ni a nivel del suelo, ni en altura.
2. En caso que se produjera una diferencia de rasantes entre el espacio público
urbanizado y la parcela, y debido a la obligación de mantener la continuidad de los
itinerarios peatonales en el interior de la misma, el desnivel deberá ser resuelto dentro de
los límites de la parcela, quedando prohibida la alteración del nivel y pendiente longitudinal
de la acera para adaptarse a las rasantes de la nueva edificación.
3. Se garantizará en todo caso, la continuidad del itinerario peatonal accesible al
discurrir por el frente de las parcelas adyacentes, evitando escalones, resaltes y planos
inclinados, así como rampas que pudieran invadir o alterar el nivel, la pendiente longitudinal
u otras condiciones, características o dimensiones del mismo.
CAPÍTULO VIII
cve: BOE-A-2010-4057

Artículo 23.

CAPÍTULO VII

Mobiliario urbano
Artículo 25.

Condiciones generales de ubicación y diseño.

1. Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los
espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal, cuya modificación o traslado no
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genera alteraciones sustanciales. Los elementos de mobiliario urbano de uso público se
diseñarán y ubicarán para que puedan ser utilizados de forma autónoma y segura por
todas las personas. Su ubicación y diseño responderá a las siguientes características:

2. Los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean de uso público o
privado, deberán disponer de un espacio fijo de ubicación independientemente de su
tiempo de permanencia en la vía pública. Dicha ubicación permitirá el acceso a estos
contenedores desde el itinerario peatonal accesible que en ningún caso quedará invadido
por el área destinada a su manipulación.
Artículo 29.

Bancos.

Artículo 30.

1. A efectos de facilitar la utilización de bancos a todas las personas y evitar la
discriminación, se dispondrá de un número mínimo de unidades diseñadas y ubicadas de
acuerdo con los siguientes criterios de accesibilidad:

a) Tendrán una altura mínima de 0,90 m, cuando la diferencia de cota que protejan
sea menor de 6 m, y de 1,10 m en los demás casos. La altura se medirá verticalmente
desde el nivel del suelo. En el caso de las escaleras, la altura de las barandillas se medirá
desde la línea inclinada definida por los vértices de los peldaños hasta el límite superior de
las mismas.
b) No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los 0,20 m
y 0,70 m de altura.
c) Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán los 10 cm.
d) Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas.

2. La disposición de estos bancos accesibles en las áreas peatonales será, como
mínimo, de una unidad por cada agrupación y, en todo caso, de una unidad de cada cinco
bancos o fracción.

3.

Fuentes de agua potable.

a) Disponer de, al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 0,80 m
y 0,90 m. El mecanismo de accionamiento del grifo será de fácil manejo.
b) Contar con un área de utilización en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m
de diámetro libre de obstáculos.
c) Impedir la acumulación de agua. Cuando se utilicen rejillas, estas responderán a
los criterios establecidos en el artículo 12.
Papeleras y Contenedores para depósito y recogida de residuos.

4. Las vallas utilizadas en la señalización y protección de obras u otras alteraciones
temporales de las áreas de uso peatonal serán estables y ocuparán todo el espacio a
proteger de forma continua. Tendrán una altura mínima de 0,90 m y sus bases de apoyo
en ningún caso podrán invadir el itinerario peatonal accesible. Su color deberá contrastar
con el entorno y facilitar su identificación, disponiendo de una baliza luminosa que permita
identificarlas en las horas nocturnas.

cve: BOE-A-2010-4057

a) En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará situada
entre 0,70 m y 0,90 m. En contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará
situada a una altura máxima de 1,40 m.

Los pasamanos se diseñarán según los siguientes criterios:

a) Tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de agarre de entre 4,5
cm y 5 cm de diámetro. En ningún caso dispondrán de cantos vivos.
b) Estarán separados del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujeción
será firme y no deberá interferir el paso continuo de la mano en todo su desarrollo.
c) Se instalarán pasamanos dobles cuya altura de colocación estará comprendida,
en el pasamanos superior, entre 0,95 y 1,05 m, y en el inferior entre 0,65 y 0,75 m. En el
caso de las rampas, la altura de los pasamanos se medirá desde cualquier punto del plano
inclinado, y en el caso de las escaleras, se medirá desde la línea inclinada definida por los
vértices de los peldaños hasta el límite superior de las mismas.
d) Cuando una rampa o escalera fija tenga un ancho superior a 4,00 m, dispondrá de
un pasamanos doble central.

El diseño y ubicación de las fuentes de agua potable responderán a los siguientes
criterios:

1. Las papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos deberán ser
accesibles en cuanto a su diseño y ubicación de acuerdo con las siguientes
características:

Elementos de protección al peatón.

1. Se consideran elementos de protección al peatón las barandillas, los pasamanos,
las vallas y los zócalos.
2. Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles con
una diferencia de cota de más de 0,55 m, con las siguientes características:

a) Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40
y 0,45 m y una altura comprendida entre 0,40 m y 0,45 m.
b) Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos
extremos.
c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre
de obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como
mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre de obstáculos donde pueda
inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m que en ningún caso coincidirá con el itinerario
peatonal accesible.

Artículo 28.

Bolardos.

Los bolardos instalados en las áreas de uso peatonal tendrán una altura situada
entre 0,75 y 0,90 m, un ancho o diámetro mínimo de 10 cm y un diseño redondeado y sin
aristas. Serán de un color que contraste con el pavimento en toda la pieza o, como mínimo
en su tramo superior, asegurando su visibilidad en horas nocturnas. Se ubicarán de forma
alineada, y en ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible ni reducirán su anchura
en los cruces u otros puntos del recorrido.

2. Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una altura
mínima de 2,20 m.
3. Todo elemento vertical transparente será señalizado según los criterios establecidos
en el artículo 41.

Artículo 27.

Sec. I. Pág. 24577

b) En los contenedores no enterrados, los elementos manipulables se situarán a una
altura inferior a 0,90 m.
c) En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento
circundante.

a) Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no invadirá
el itinerario peatonal accesible. Se dispondrán preferentemente alineados junto a la banda
exterior de la acera, y a una distancia mínima de 0,40 m del límite entre el bordillo y la
calzada.
b) El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección a
una altura mínima de 0,15 m medidos desde el nivel del suelo. Los elementos no presentarán
salientes de más de 10 cm y se asegurará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de
las piezas que los conforman.

Artículo 26.
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Otros elementos.

1. Las máquinas expendedoras, cajeros automáticos, teléfonos públicos y otros
elementos que requieran manipulación instalados en las áreas de uso peatonal deberán
ser accesibles a todas las personas.
2. El diseño del elemento deberá permitir la aproximación de una persona usuaria de
silla de ruedas. Los dispositivos manipulables estarán a una altura comprendida entre 0,70 m
y 1,20 m.
3. La ubicación de estos elementos permitirá el acceso desde el itinerario peatonal
accesible e incluirá un área de uso frontal libre de obstáculos en la que pueda inscribirse
un círculo de 1,50 m de diámetro sin invadir el itinerario peatonal accesible.
4. Las pantallas, botoneras y sistemas de comunicación interactiva disponibles en
los elementos manipulables responderán a los criterios dispuestos en el artículo 47.
5. En los teléfonos públicos deberá señalizarse de manera táctil la tecla número 5.
Todas las teclas deberán incorporar un sistema audible y subtitulado de confirmación de la
pulsación.
Artículo 33.

CAPÍTULO IX
Elementos vinculados al transporte
Artículo 35.

Elementos vinculados a actividades comerciales.

cve: BOE-A-2010-4057
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Cabinas de aseo público accesibles.

1. Cuando se instalen, de forma permanente o temporal, cabinas de aseo público en
las áreas de uso peatonal, como mínimo una de cada diez o fracción deberá ser
accesible.
2. Las cabinas de aseo público accesibles deberán estar comunicadas con el itinerario
peatonal accesible. Dispondrán en el exterior de un espacio libre de obstáculos en el que
se pueda inscribir un círculo de 1,50 m delante de la puerta de acceso; dicho espacio en
ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible, ni con el área barrida por la
apertura de la puerta de la cabina.
3. El acceso estará nivelado con el itinerario peatonal accesible y no dispondrá de
resaltes o escalones. La puerta de acceso será abatible hacia el exterior, o corredera y
tendrá una anchura libre de paso mínima de 0,80 m.

Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

1. Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer de plazas
de aparcamiento reservadas y diseñadas para su uso por personas con movilidad reducida.
Como mínimo una de cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas
destinadas a residencia o lugares de trabajo, será reservada y cumplirá con los requisitos
dispuestos en este artículo.
2. Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios
peatonales accesibles y los itinerarios vehiculares, garantizando el acceso desde la zona
de transferencia hasta el itinerario peatonal accesible de forma autónoma y segura.
Aquellas plazas que no cumplan con el requisito anterior deberán incorporar un vado que
cumpla con lo establecido en el artículo 20, para permitir el acceso al itinerario peatonal
accesible desde la zona de transferencia de la plaza.
3. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera,
deberán tener una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la
de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas
de transferencia lateral compartidas manteniendo las dimensiones mínimas descritas
anteriormente.

1. Los elementos vinculados a actividades comerciales disponibles en las áreas de
uso peatonal deberán ser accesibles a todas las personas. En ningún caso invadirán o
alterarán el itinerario peatonal accesible.
2. La superficie ocupada por las terrazas de bares e instalaciones similares
disponibles en las áreas de uso peatonal deberá ser detectable, evitando cualquier
elemento o situación que pueda generar un peligro a las personas con discapacidad
visual. El diseño y ubicación de los elementos de estas instalaciones permitirán su uso
por parte de todas las personas. Los toldos, sombrillas y elementos voladizos similares
estarán a una altura mínima de 2,20 m y los paramentos verticales transparentes estarán
señalizados según los criterios definidos en el artículo 41.
3. Los kioscos y puestos comerciales situados en las áreas de uso peatonal que
ofrezcan mostradores de atención al público dispondrán de un espacio mínimo de 0,80 m
de ancho que contará con una altura entre 0,70 m y 0,75 m, y un espacio libre inferior al
plano de trabajo que permita la aproximación de una persona en silla de ruedas.
Artículo 34.

Sec. I. Pág. 24579

4. El mecanismo de cierre de la puerta será de fácil manejo y posibilitará su apertura
desde el exterior en caso de emergencia.
5. Junto a la puerta en el interior de la cabina habrá un espacio libre de obstáculos
que permita inscribir un círculo de 1,50 m. La altura mínima en el interior de la cabina será
de 2,20 m.
6. La cabina dispondrá de un lavabo con un espacio libre inferior que permita la
aproximación de una persona en silla de ruedas y su cara superior estará a una altura
máxima de 0,85 m.
7. Los mecanismos de accionamiento de lavabos y duchas serán pulsadores o
palancas de fácil manejo. Tanto los grifos como demás mecanismos y elementos
manipulables de la cabina de aseo estarán ubicados a una altura máxima de 0,95 m.
8. El inodoro tendrá el asiento a una altura entre 0,45 m y 0,50 m y dispondrá de un
espacio lateral de 0,80 m de ancho para la transferencia desde una silla de ruedas.
9. Se instalará una barra de apoyo fija en la lateral del inodoro junto a la pared y una
barra de apoyo abatible junto al espacio lateral de transferencia. Las barras de apoyo se
situarán a una altura entre 0,70 m y 0,75 m, y tendrán una longitud mínima de 0,70 m.
10. Cuando las cabinas dispongan de ducha, su área de utilización deberá estar
nivelada con el pavimento circundante. Dispondrá de un asiento de 0,40 m de profundidad
por 0,40 m de anchura, ubicado a una altura entre 0,45 m y 0,50 m. El asiento tendrá un
espacio lateral de 0,80 m de ancho para la transferencia desde una silla de ruedas.

Elementos de señalización e iluminación.

1. Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal derivados de la
proliferación de elementos de señalización e iluminación en las áreas peatonales, éstos se
agruparán en el menor número de soportes y se ubicarán junto a la banda exterior de la
acera.
2. Cuando el ancho libre de paso no permita la instalación de elementos de
señalización e iluminación junto al itinerario peatonal accesible, estos podrán estar
adosados en fachada quedando el borde inferior a una altura mínima de 2,20 m.
Artículo 32.
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Plazas de aparcamiento reservadas dispuestas en perpendicular a la acera
y con acceso compartido
Figura 3.

Plazas de aparcamiento reservadas dispuestas en diagonal a la acera
y con acceso compartido

4. Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima de 5,00 m de
longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y
transferencia posterior de una anchura igual a la de la plaza y una longitud mínima
de 1,50 m.

Plaza de aparcamiento reservada con acceso desde paso de peatones
Plaza de aparcamiento en línea con acceso desde paso de peatones

5. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida
estarán señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad,
cumpliendo lo establecido en el artículo 43.
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Figura 4.
cve: BOE-A-2010-4057

Figura 2.
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Paradas y marquesinas de espera del transporte público.

Sec. I. Pág. 24583

accesible. Se evitarán elementos que sobresalgan de las estructuras; en caso de su
existencia se protegerán con materiales seguros y de color contrastado, desde el suelo
hasta una altura de 2,20 m.
8. Los itinerarios peatonales en las zonas de obra en la vía pública se señalizarán
mediante el uso de una franja de pavimento táctil indicador, siguiendo los parámetros
establecidos en el artículo 46.

Las paradas y marquesinas de espera del transporte público se situarán próximas al
itinerario peatonal accesible, estarán conectadas a éste de forma accesible y sin invadirlo,
y cumplirán las características establecidas en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de
noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad..
Artículo 37.

Jueves 11 de marzo de 2010

Entradas y salidas de vehículos.

Ningún elemento relacionado con las entradas y salidas de vehículos (puertas, vados,
etc.) podrá invadir el espacio del itinerario peatonal accesible, y además cumplirá lo
dispuesto en los artículos 13 y 42.
Carriles reservados al tránsito de bicicletas.
luz señalización

2.20

1. Los carriles reservados al tránsito de bicicletas tendrán su propio trazado en los
espacios públicos urbanizados, debidamente señalizado y diferenciado del itinerario
peatonal.
2. Su trazado respetará el itinerario peatonal accesible en todos los elementos que
conforman su cruce con el itinerario vehicular.
3. Los carriles reservados al tránsito de bicicletas que discurran sobre la acera no
invadirán en ningún momento el itinerario peatonal accesible ni interrumpirán la conexión
de acceso desde este a los elementos de mobiliario urbano o instalaciones a disposición
de las personas. Para ello estos carriles se dispondrán lo mas próximos posible al límite
exterior de la acera, evitando su cruce con los itinerarios de paso peatonal a nivel de
acera, y manteniendo siempre la prioridad del paso peatonal.

0,90-0,95

luz señalización

1,80

Obras e intervenciones en la Vía Pública

1,80

CAPÍTULO XI
Señalización y comunicación sensorial

Condiciones generales de las obras e intervenciones en la vía pública.
Artículo 40.

Condiciones generales de la señalización y comunicación sensorial.

1. Todo sistema de señalización y comunicación que contenga elementos visuales,
sonoros o táctiles, a disposición de las personas en los espacios públicos urbanizados,
deberá incorporar los criterios de diseño para todos a fin de garantizar el acceso a la
información y comunicación básica y esencial a todas las personas.
2. En todo itinerario peatonal accesible las personas deberán tener acceso a la
información necesaria para orientarse de manera eficaz durante todo el recorrido y poder
localizar los distintos espacios y equipamientos de interés. La información deberá ser
comunicada de manera analógica a través de un sistema de señales, rótulos e indicadores,
distribuidos de manera sistematizada en el área de uso peatonal, instalados y diseñados
para garantizar una fácil lectura en todo momento.
Artículo 41.

Características de la señalización visual y acústica.

a) La información del rótulo debe ser concisa, básica y con símbolos sencillos.
b) Se situarán en lugares bien iluminados a cualquier hora, evitando sombras y
reflejos.
c) Se evitarán obstáculos, cristales u otros elementos que dificulten la aproximación
o impidan su fácil lectura.
d) Cuando se ubiquen sobre planos horizontales tendrán una inclinación entre 30º y 45º.
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cve: BOE-A-2010-4057

1. Los rótulos, carteles y plafones informativos se diseñarán siguiendo los estándares
definidos en las normas técnicas correspondientes. Para su correcto diseño y colocación
se tendrán en cuenta los siguientes criterios básicos:
cve: BOE-A-2010-4057

1. Las obras e intervenciones que se realicen en la vía pública deberán garantizar las
condiciones generales de accesibilidad y seguridad de las personas en los itinerarios
peatonales.
2. Cuando el itinerario peatonal accesible discurra por debajo de un andamio, deberá
ser señalizado mediante balizas lumínicas.
3. Cuando las características, condiciones o dimensiones del andamio o valla de
protección de las obras no permitan mantener el itinerario peatonal accesible habitual se
instalará un itinerario peatonal accesible alternativo, debidamente señalizado, que deberá
garantizar la continuidad en los encuentros entre éste y el itinerario peatonal habitual, no
aceptándose en ningún caso la existencia de resaltes.
4. Los cambios de nivel en los itinerarios alternativos serán salvados por planos
inclinados o rampas con una pendiente máxima del 10%, cumpliendo en todo caso con lo
establecido en el artículo 14.
5. Las zonas de obras quedarán rigurosamente delimitadas con elementos estables,
rígidos sin cantos vivos y fácilmente detectables. Dispondrán de una señalización luminosa
de advertencia de destellos anaranjados o rojizos al inicio y final del vallado y cada 50 m o
fracción. Se garantizará la iluminación en todo el recorrido del itinerario peatonal de la
zona de obras.
6. Los andamios o vallas dispondrán de una guía o elemento horizontal inferior que
pueda ser detectada por las personas con discapacidad visual y un pasamano continuo
instalado a 0,90 m de altura.
7. Los elementos de acceso y cierre de la obra, como puertas y portones destinados
a entrada y salida de personas, materiales y vehículos no invadirán el itinerario peatonal

<1,80

Figura 5. Ejemplo de obras con itinerario peatonal accesible que transcurre
bajo andamio (izquierda) y recorrido alternativo fuera de él (derecha)

CAPÍTULO X

Artículo 39.

2.20

Artículo 38.
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a) Se deberá utilizar fuentes tipo Sans Serif.
b) El tamaño de las fuentes estará determinado por la distancia a la que podrá
situarse el observador, de acuerdo con la siguiente tabla:
Tamaño de textos según la distancia

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,50

Tamaño Mínimo
(cm)

0,7
5,6
4,2
2,8
1,4
0,7

Sec. I. Pág. 24585

informativos que garanticen suficientemente su detección o si existe mobiliario detectable
a todo lo largo de dichas superficies.
5. La información ofrecida de forma sonora en zonas de gran concurrencia de público,
estará disponible también de forma escrita por medio de paneles u otros sistemas visuales
que serán colocados de forma perfectamente visible y fácilmente detectables en cualquier
momento.

2. El tamaño de las letras y el contraste entre fondo y figura se acogerán a las
siguientes condiciones:

Distancia
(cm)

Jueves 11 de marzo de 2010

Artículo 42.

Aplicaciones reguladas de la señalización visual y acústica.

1. En todos los puntos de cruce se deberá incluir la información de nombres de calles.
La numeración de cada parcela o portal deberá ubicarse en un sitio visible. El diseño y
ubicación de las señales deberá ser uniforme en cada municipio o población.
2. Las salidas de emergencia de establecimientos de pública concurrencia cumplirán
las siguientes determinaciones:

Tamaño Recomendable
(cm)

14,0
11,0
8,4
5,6
2,8
1,4

a) Dispondrán de un sistema de señalización acústica y visual perceptible desde el
itinerario peatonal accesible y conectado al sistema general de emergencia del
establecimiento al que pertenezcan.
b) Los establecimientos que incluyan vehículos de emergencia dentro de su dotación
(parques de bomberos, comisarías de policía, hospitales, etc.), dispondrán de un sistema
conectado a los semáforos instalados en su entorno inmediato que se activará
automáticamente en caso de salida o llegada de un vehículo de emergencia. Éste sistema
modificará la señal de los semáforos durante el tiempo que dure la emergencia de modo
que éstos emitan señales lumínicas y acústicas que avisen de la situación de alerta a las
personas que circulen por los itinerarios peatonales o vehiculares próximos.
Artículo 43.

Aplicaciones del Símbolo Internacional de Accesibilidad.

1. Con el objeto de identificar el acceso y posibilidades de uso de espacios,
instalaciones y servicios accesibles se deberá señalar permanentemente con el Símbolo
Internacional de Accesibilidad homologado lo siguiente:

Figura 6.

a) Los itinerarios peatonales accesibles dentro de áreas de estancia, cuando existan
itinerarios alternativos no accesibles.
b) Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida y
los itinerarios peatonales accesibles de acceso a ellas, incluyendo las reservadas en
instalaciones de uso público.
c) Las cabinas de aseo público accesibles.
d) Las paradas del transporte público accesible, incluidas las de taxi en las que exista
un servicio permanente de vehículo adaptado.

Tamaño de las letras en la señalización de acuerdo con la distancia de lectura

cve: BOE-A-2010-4057

3. Las luminarias se colocarán uniformemente y en línea en el espacio de uso
peatonal para conseguir una iluminación adecuada, especialmente en las esquinas e
intersecciones, y una guía de dirección. Se resaltarán puntos de interés tales como carteles
informativos, números, indicadores, planos, etc. utilizando luces directas sobre ellos, sin
producir reflejos ni deslumbramientos, para facilitar su localización y visualización.
4. Todas las superficies vidriadas deben incorporar elementos que garanticen su
detección. Han de estar señalizadas con dos bandas horizontales opacas, de color vivo y
contrastado con el fondo propio del espacio ubicado detrás del vidrio y abarcando toda la
anchura de la superficie vidriada. Las bandas cumplirán las especificaciones de la norma
UNE 41500 IN, debiendo tener una anchura de entre 5 y 10 cm y estarán colocadas de
modo que la primera quede situada a una altura comprendida entre 0,85 m y 1,10 m, y la
segunda entre 1,50 m y 1,70 m, contadas ambas desde el nivel del suelo. Estas regulaciones
de señalización se podrán obviar cuando la superficie vidriada contenga otros elementos

cve: BOE-A-2010-4057

c) El rótulo deberá contrastar cromáticamente con el paramento sobre el que esté
ubicado. Los caracteres o pictogramas utilizados deberán contrastar con el fondo. El color
de base será liso y el material utilizado no producirá reflejos.
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d) La altura de los símbolos no será inferior a los 3 cm. El relieve tendrá entre 1 mm
y 5 mm para las letras y 2 mm para los símbolos.

2. El diseño, estilo, forma y proporción del Símbolo Internacional de Accesibilidad se
corresponderá con lo indicado por la Norma Internacional ISO 7000, que regula una figura
en color blanco sobre fondo azul Pantone Reflex Blue.

3. En espacios de grandes dimensiones, itinerarios peatonales accesibles y zonas
de acceso a áreas de estancia (parques, jardines, plazas, etc.), en los que se incluyan
mapas, planos o maquetas táctiles con la finalidad de ofrecer a las personas con
discapacidad visual la información espacial precisa para poder orientarse en el entorno,
éstos deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Representarán los espacios accesibles e itinerarios más utilizados o de mayor
interés.
b) No se colocarán obstáculos en frente ni se protegerán con cristales u otros
elementos que dificulten su localización e impidan la interacción con el elemento.
c) En áreas de estancia se situarán en la zona de acceso principal, a una altura
entre 0,90 y 1,20 m.
d) La representación gráfica propia de un plano (líneas, superficies) se hará mediante
relieve y contraste de texturas.
Artículo 45.

Tipos de pavimento táctil indicador en itinerarios peatonales accesibles.

1. Todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles indicadores
para orientar, dirigir y advertir a las personas en distintos puntos del recorrido, sin que
constituyan peligro ni molestia para el tránsito peatonal en su conjunto.
2. El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá una fácil
detección y recepción de información mediante el pie o bastón blanco por parte de las
personas con discapacidad visual. Se dispondrá conformando franjas de orientación y
ancho variable que contrastarán cromáticamente de modo suficiente con el suelo
circundante. Se utilizarán dos tipos de pavimento táctil indicador, de acuerdo con su
finalidad:

Figura 7.

Artículo 44.

a) Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento o guía en el
itinerario peatonal accesible así como proximidad a elementos de cambio de nivel. Estará
constituido por piezas o materiales con un acabado superficial continuo de acanaladuras
rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 5 mm.
b) Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. Estará
constituido por piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima
de 4 mm, siendo el resto de características las indicadas por la norma UNE 127029. El
pavimento se dispondrá de modo que los botones formen una retícula ortogonal orientada
en el sentido de la marcha, facilitando así el paso de elementos con ruedas.

El Símbolo Internacional de Accesibilidad, SIA

Características de la señalización táctil.

1. En todo itinerario peatonal accesible se deberán considerar y atender las
necesidades de información y orientación de las personas con discapacidad visual. Para
ello se aplicarán las condiciones de diseño e instalación de señales dispuestas en el
presente artículo, y el sistema de encaminamiento y advertencia en el pavimento establecido
en los artículos 45 y 46.
2. Siempre que un rótulo, plafón o cartel esté ubicado en la zona ergonómica de
interacción del brazo (en paramentos verticales, entre 1,25 m y 1,75 m y en planos
horizontales, entre 0,90 m y 1,25 m), se utilizará el braille y la señalización en alto relieve
para garantizar su lectura por parte de las personas con discapacidad visual. En tal caso
se cumplirán las siguientes condiciones:

Aplicaciones del pavimento táctil indicador.

cve: BOE-A-2010-4057

1. Cuando el itinerario peatonal accesible no disponga de línea de fachada o elemento
horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo, éste se sustituirá
por una franja de pavimento táctil indicador direccional, de una anchura de 0,40 m, colocada
en sentido longitudinal a la dirección del tránsito peatonal, sirviendo de guía o enlace entre
dos líneas edificadas.

cve: BOE-A-2010-4057

a) Se ubicarán los caracteres en braille en la parte inferior izquierda, a una distancia
mínima de 1 cm. y máxima de 3 cm del margen izquierdo e inferior del rótulo.
b) Los símbolos y pictogramas deberán ser de fácil comprensión. Se aplicarán los
criterios técnicos del informe UNE 1-142-90 «Elaboración y principios para la aplicación de
los pictogramas destinados a la información del público».
c) Los pictogramas indicadores de accesibilidad deberán seguir los parámetros
establecidos por la norma ISO 7000:2004.

Artículo 46.
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Franja de pavimento táctil indicador direccional que da continuidad a la línea edificada

2. Para indicar proximidad a elementos de cambio de nivel, el pavimento táctil
indicador se utilizará de la siguiente forma:
Figura 9. Cruce a distinto nivel: ejemplo de aplicación de la señalización táctil
en vados de tres planos inclinados

a) En rampas y escaleras se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo
direccional, en ambos extremos de la rampa o escalera y en sentido transversal al tránsito
peatonal. El ancho de dichas franjas coincidirá con el de la rampa o escalera y fondo
de 1,20 m.
b) En ascensores se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional
frente a la puerta del ascensor, en todos los niveles y en sentido transversal al tránsito
peatonal. El ancho de las franjas coincidirá con el de la puerta de acceso y fondo
de 1,20 m.
3. Los puntos de cruce entre en el itinerario peatonal y el itinerario vehicular situados
a distinto nivel se señalizarán de la siguiente forma:
a) Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una anchura
de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el
límite edificado a nivel del suelo y el comienzo del vado peatonal. Dicha franja se colocará
transversal al tráfico peatonal que discurre por la acera y estará alineada con la
correspondiente franja señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.
b) Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el
itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el vado una franja de 0,60 m
de fondo de pavimento táctil indicador de botones a lo largo de la línea de encuentro entre
el vado y la calzada.

cve: BOE-A-2010-4057

4. Los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, cuando
están al mismo nivel, se señalizarán mediante una franja de 0,60 m de fondo de pavimento
táctil indicador de botones que ocupe todo el ancho de la zona reservada al itinerario
peatonal. Para facilitar la orientación adecuada de cruce se colocará otra franja de
pavimento indicador direccional de 0,80m de ancho entre la línea de fachada y el pavimento
táctil indicador de botones.
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Figura 10. Cruce a distinto nivel: ejemplo de aplicación de la señalización táctil en esquinas
donde la acera se rebaja al nivel de la calzada
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b) Las isletas ubicadas al mismo nivel de las aceras dispondrán de una franja de
pavimento táctil indicador direccional de 0,80 m de fondo, colocada en sentido longitudinal
a la marcha entre los dos vados peatonales, y éstos dispondrán de la señalización táctil
descrita en el apartado 3 del presente artículo.

Figura 13.

Cruce al mismo nivel: ejemplo de aplicación de la señalización táctil

Cruce con isleta al mismo nivel de las aceras: ejemplo de aplicación de la señalización táctil

6. En la señalización de obras y actuaciones que invadan el itinerario peatonal
accesible, se utilizará un pavimento táctil indicador direccional provisional de 0,40 m de
fondo que sirva de guía a lo largo del recorrido alternativo.
7. Para señalar cruces o puntos de decisión en los itinerarios peatonales accesibles
se utilizará el siguiente pavimento:

5. Las isletas ubicadas en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario
vehicular se señalizarán de la siguiente forma:
a) Las isletas ubicadas a nivel de calzada dispondrán de dos franjas de pavimento
táctil indicador de botones, de una anchura igual a la del paso de peatones y 0,40 m de
fondo, colocadas en sentido transversal a la marcha y situadas en los límites entre la isleta
y el itinerario vehicular; unidas por una franja de pavimento táctil direccional de 0,80 m de
fondo, colocada en sentido longitudinal a la marcha.

a) Piezas de pavimento liso, en el espacio de intersección que resulta del cruce de
dos o más franjas de encaminamiento.
b) Piezas en inglete en cambios de dirección a 90º.
Artículo 47.

Cruce con isleta al mismo nivel de la calzada: ejemplo de aplicación de la señalización táctil

1. Las normas establecidas en este artículo son aplicables a aquellos elementos que,
para su funcionamiento, requieren de la interacción de las personas con aquéllos (cajeros
automáticos, sistemas de llamada o apertura, maquinas expendedoras, elementos de
comunicación informatizados, etc.).
2. Los elementos manipulables se instalarán en espacios fácilmente localizables y
accesibles, y cumplirán las características dispuestas en el artículo 32.
3. La información principal contenida en los elementos manipulables será accesible
mediante la incorporación de macrocaracteres, altorrelieve y braille, incorporándose
dispositivos de información sonora.
4. En caso de que el elemento manipulable disponga de pantalla, ésta se instalará
ligeramente inclinada entre 15º y 30º, a una altura entre 1,00 y 1,40 m, asegurando la
visibilidad de una persona sentada.
5. Se recomienda que los elementos manipulables que dispongan de medios
informáticos de interacción con el público, cuenten con las adaptaciones precisas que
permitan el uso del braille, o la conversión en voz y la ampliación de caracteres.
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Figura 12.

Comunicación Interactiva.

http://www.boe.es

404

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

cve: BOE-A-2010-4057

Figura 11.

projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.
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A24 ANNEX MEDIAMBIENTAL
D’acord amb l’aplicació i desenvolupament dels criteris especificats a la Instrucció Tècnica, (“Aplicació del Decret
per a l’ambientalització de les obres”), aquest Projecte contempla el Document Nº 5 Sostenibilitat i Medi Ambient,
on queda redactada la corresponent Memòria Ambiental.
El Projecte compleix amb la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”,
de l’Ajuntament de Barcelona, publicada al número 14 de la gaseta Municipal de Barcelona, en data 15 de maig de
2015.
El projectista també ha redactat “l’Informe d’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat”, que es descriu més endavant
en el Document Nº5 Sostenibilitat i Medi Ambient, i que inclou també el Formulari – Resum de la “Llista de Control
per a l’Aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, a què fa referència l’esmentada “Instrucció
Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”.
D’acord amb el contingut del Decret d’Alcaldia publicat al núm. 29 de la Gaseta Municipal de Barcelona en data 10
de novembre de 2009, aquells projectes als que els hi sigui d’aplicació hauran d’incorporar a la documentació de
projecte una Memòria Ambiental. El contingut de la Memòria Ambiental abastarà, com a mínim, l’especificat en el
MANUAL BÀSIC PER A L’ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA AMBIENTAL ASSOCIADA ALS PROJECTES D’OBRES DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA (publicada conjuntament amb el Decret d’Alcaldia abans esmentat).
El Decret d’Alcaldia de 15 d’octubre de 2009 estableix l’obligatorietat d’elaborar, en la fase d’execució d’obra, un
Pla d’Ambientalització, on el contractista ha de detallar com executarà, des del punt de vista de la sostenibilitat
ambiental, allò especificat a la Memòria Ambiental, document que és d’obligat compliment per aquells Projectes
les obres dels quals tenen un pressupost estimat igual o superior a 450.000 € (IVA inclòs).
D’acord al Decret d’Alcaldia d’Ambientalització de les obres, com que aquest import és superior a 450.000 €, el
Projectista es troba amb la obligació d’elaborar la Memòria Ambiental.
Segons determina el Decret de l’Alcaldia número 29 del 10-11-2009, a la fase de redacció de Projecte de les obres a
la ciutat de Barcelona es necessari definir el conjunt de mesures, algunes d’elles d’obligat compliment, amb
l’objectiu de reduir l’impacte ambiental i social que pot originar.
Aquestes mesures venen recollides i justificades a aquesta Memòria Ambiental del Projecte en el Document Nº5
Sostenibilitat i Medi Ambient, que regirà el procés de licitació de l’obra.
Mitjançant el procés de licitació, el contingut d’aquesta Memòria Ambiental passarà a forma part del Pla
d’ambientalització de l’obra que el contractista haurà d’elaborar.
Aquest Pla haurà de ser presentat pel contractista adjudicatari dins el termini atorgat per la legislació de contractes
del sector públic per aportar la documentació preceptiva abans de l’adjudicació definitiva.
En el Pla es desenvoluparan i es comentaran les mesures contingudes a la memòria ambiental en funció del sistema
constructiu i es validarà, com a màxim, en el moment de l’acta de replanteig.

Autor del Projecte

La MEMÒRIA AMBIENTAL s’incorpora com a part del DOCUMENT Nº5 SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT.

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
PAGINA 1
406

Medi Ambient

Medi Ambient

AMBIENTALITZACIÓ DE LES OBRES A LA CIUTAT DE
BARCELONA
GUIA PER A L’AMBIENTALITZACIÓ
DE L’EXECUCIÓ D’OBRES

Edició: Primera
Coordinació Tècnica: Medi Ambient
Data: octubre 2009

GAExO oct 09vd

GUIA PER A L’AMBIENTALITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’OBRES

GAExO oct 09vd

1

407

GUIA PER A L’AMBIENTALITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’OBRES

2

Medi Ambient

Medi Ambient

.

ÍNDEX

Introducció

....................................................................................

5

Agraïments

...................................................................................

7

Mesures operatives per a la reducció de l’impacte

......................

Contaminació atmosfèrica: fums, gasos, pols i soroll

.............

9

........................................................

15

......................................................

21

..........................................................

23

Residus i neteja de l’obra
Afecció a les aigües i al sòl
Afecció als espais verds

Afecció a la mobilitat dels vianants
Normativa relacionada

GAExO oct 09vd

8

.........................................

26

.................................................................

30

GUIA PER A L’AMBIENTALITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’OBRES

GAExO oct 09vd

3

408

GUIA PER A L’AMBIENTALITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’OBRES

4

Medi Ambient

Medi Ambient

INTRODUCCIÓ
La ciutat de Barcelona, a través del l’Agenda 21, ha expressat el seu
compromís per assolir un model de desenvolupament més sostenible,
seguint les directrius establertes per les Nacions Unides, fixant objectius
com:
-

L’assoliment d’uns nivells òptims de qualitat ambiental
La preservació dels recursos naturals i la promoció de l’ús dels
renovables
La reducció de la producció de residus i el foment de la reutilització i
el reciclatge
La potenciació de l’activitat econòmica orientada cap a un
desenvolupament sostenible

-

La generació de residus i l’embrutiment que pot ocasionar l’obra

-

L’afecció a les aigües i al sòl

-

L’afecció als espais verds

-

L’afecció a la mobilitat de les persones, principalment de les que
tenen una mobilitat reduïda

Aquests i d’altres objectius han estat incorporats dins els plans de treball de
nombroses àrees, instituts i empreses municipals l’activitat dels quals gira a
l’entorn de les obres: en la seva planificació, projecció, execució, control i
seguiment, etc.
Les obres, molt presents a Barcelona, són un mitjà clar per a la millora
global de la ciutat en serveis, equipaments, infrastructures, etc., però les
seves característiques fan que durant la seva execució s’incideixi en el
medi i sobre les persones de manera directa. És per aquest motiu que és
important que des de les diferents àrees municipals s’internalitzin els
anteriors objectius per tal de fer compatible el benefici que suposen les
obres amb la qualitat de vida de les persones.
En aquest marc, des de l’Àrea de Medi Ambient s’ha impulsat un projecte
que pretén sumar els esforços, els coneixements i l’experiència de totes les
àrees municipals amb un objectiu comú: l’ambientalització de les obres, és
a dir, sistematitzar un procés de treball en diferents fases de les obres que
tendeixi a minorar l’impacte ambiental i social que aquestes poden
ocasionar.
La present guia d’ambientalització de l’execució d’obres, treballada de
manera coordinada i coherent amb l’actualització del Manual de Qualitat de
les obres de la ciutat de Barcelona és un dels resultats del citat projecte.
Es pretén donar unes pautes de treball bàsiques per tal de minimitzar els
principals impactes sobre el medi que pot ocasionar una obra, essent els
que es tracten a continuació:
-

GAExO oct 09vd

La contaminació atmosfèrica, mitjançant els fums, els gasos, la pols,
el soroll i les vibracions
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AGRAÏMENTS
Amb la finalitat d’aconseguir que el contingut d’aquesta guia sigui de
màxima aplicació i que gaudeixi d’una visió pràctica i amb facilitat
d’implantació a les obres de la Ciutat de Barcelona, al llarg de tot el procés
d’elaboració han col·laborat nombroses persones sense la col·laboració de
les quals hauria estat impossible l’elaboració d’aquesta guia.
Es tracta de persones vinculades directament amb el mon de l’obra, ja sigui
en la planificació, l’elaboració de projectes, l’execució, el control i seguiment
etc., de persones vinculades amb la preservació del Medi Ambient de la
Ciutat i amb la minimització de les molèsties que les actuacions que es
duen a terme a la via pública puguin ocasionar a la ciutadania.
El fet d’unir esforços i d’aportar l’experiència de tots aquests àmbits ha estat
un factor clau per a la concreció de les mesures que es presenten a
continuació.

MESURES OPERATIVES PER A LA
REDUCCIÓ DE L’IMPACTE

Totes les persones i les àrees o empreses municipals a les quals
representen han demostrat el seu compromís ferm en l’ambientalització de
les obres i en fer que pugui ser una realitat a la ciutat de Barcelona. En
aquest sentit cal agrair molt sincerament la col·laboració de:
-

Sector d’Urbanisme i Infraestructures

-

Sector de Serveis Generals i Coordinació Territorial

-

Sector d’Acció Social i Ciutadania

-

Els Districtes de la Ciutat de Barcelona

-

Bimsa i empreses participades

-

Acefat

-

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

-

Barcelona Regional

-

Bagursa

-

Barcelona Serveis Municipals

-

Grup de treball de millora de l’accessibilitat
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Maquinària:

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA – FUMS,
GASOS, POLS I SOROLL

Els motors de la maquinària únicament estaran en funcionament el temps
estrictament necessari per a desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor
de la maquinària quan hagi d’estar aturada més de 3 minuts.

L’atmosfera és un dels béns comuns que cal preservar, que determina la
qualitat de vida de les persones i que es pot veure afectada de manera
directa per l’execució d'obres.

S’ha de garantir que tota la maquinària emprada a l’obra no emet més fums
o gasos que els que estan fixats a les seves especificacions tècniques. Per
aquest motiu, tota la maquinària ha d’estar sotmesa al control periòdic
necessari per tal de poder-ho garantir.

Les principals emissions a l’atmosfera ocasionades per les obres i que
poden incidir en la qualitat de l’aire són els fums, els gasos, la pols, els
soroll i les vibracions.

Producció d’olors a l’obra:

En l’obra cal tenir cura del manteniment i l’ús de vehicles i maquinària per
tal de reduir les emissions de fums i gasos; les operacions d’enderroc i de
manipulació de tot tipus de runes i materials pulverulents són clau en la
generació de pols. L’ús i manteniment de la maquinària, així com el
seguiment dels horaris de treball poden contribuir positivament a la reducció
de les molèsties per soroll i vibracions.

Cal que els processos que comportin emissions oloroses que superin el
llindar de percepció olfactiva, de reconeixement o de molèstia es duguin a
terme en tallers, sempre que sigui possible. Alguns d’aquests processos
són, principalment, la pintura i la soldadura.
En els casos que no sigui possible, els processos que comportin emissions
oloroses caldrà realitzar-los en condicions de mínima molèstia: en zones el
més allunyades possible dels habitatges, en absència de vent, substituint el
pintat a pistola per altres mitjans, etc.)

Seguir una sèrie de pautes de treball pot contribuir a la minoració de
l’impacte que les obres ocasionen a l’atmosfera i, en conseqüència les
molèsties que aquesta pot ocasionar a la ciutadania:

Fums i gasos a causa de l’encesa de focs a l’obra:
FUMS I GASOS:

Està prohibit encendre foc dins o fora de l’àrea de treball de l’obra.

Vehicles:
POLS:
Els motors únicament estaran en funcionament el temps estrictament
necessari per a desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles
quan aquests hagin d’estar aturats més de 3 minuts.

Activitats amb materials pulverulents:
En general, en condicions de vents forts, cal evitar la realització
d’operacions que impliquin l’ús de materials pulverulents o que puguin
generar pols.

Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions
brusques i a una velocitat reduïda.

Treballs d’enderroc:

S’ha de garantir que tots els vehicles emprats a l’obra no emeten més
fums/gasos que els que permet la normativa vigent i comprova la ITV.

Quan les condicions climatològiques ho permetin es regaran les runes i
materials que es vagin desprenent durant l’enderroc per tal de minimitzar la
formació de núvols de pols.
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Una setmana abans d’iniciar els treballs d’enderroc, cal haver informat els
veïns limítrofs del dia i l’hora en que es realitzaran els treballs per tal que es
puguin prendre les mesures que considerin oportunes.

Vehicles:
Els motors únicament estaran en funcionament el temps estrictament
necessari per a desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles
quan aquests hagin d’estar aturats més de 3 minuts.

Càrrega i descàrrega de materials pulverulents:
Qualsevol càrrega o descàrrega de runes o material pulverulent es
realitzarà en contenidors o saques, cobrint-los sempre amb lones o plàstics
estancs.

Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions
brusques.
Circulació de vehicles i maquinària:

La descàrrega de materials d’edificis es realitzarà mitjançant conducció per
tubs, per tal d’evitar les emissions de pols.

Quan es tracti d’espais de pas de vehicles o maquinària pavimentats, caldrà
escombrar-los mecànicament per tal de minimitzar la formació de núvols de
pols deguda a la circulació.

Roderes de fang a la via pública:
Cal prendre les mesures pertinents per tal d’evitar les roderes de fang sobre
la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. Per tal d’evitar-les, en
aquelles obres que disposin de l’espai suficient, destinaran un espai mínim
de 2×1m, previ a la sortida de l’obra, de neteja de les rodes dels vehicles
(per exemple, zona de graves o solera de formigó o planxes tipus “religa”
on es realitzarà la neteja de les rodes mitjançant aigua a pressió, emprant
aigua reutilitzada d’altres processos sempre que sigui possible)

Caldrà posar una capa de graves a les zones de pas dels vehicles i regar-la
per tal d’evitar la formació de núvols de pols. El rec es realitzarà quan les
condicions meteorològiques ho permetin, és a dir, quan no s’estigui en
condicions de sequera.

Operacions de tall a l’obra:
Emmagatzematge de materials pulverulents:
En treballs de pavimentació, sempre que la geometria i les característiques
del tall i del material ho permetin, s’utilitzarà la guillotina com a eina de tall.
Quan la guillotina no es pugui utilitzar i sigui necessari l’ús de disc es
realitzarà el tall amb aigua per tal de minimitzar els núvols de pols. Quan no
hi hagi una altra alternativa, es realitzarà el tall en sec (amb radial), en les
zones de l’àmbit d’obra que puguin ocasionar menys molèstia. procurant
realitza runa aspiració localitzada.

Qualsevol emmagatzematge de runes o material pulverulent es realitzarà
sempre en contenidors, saques o sitges, cobrint-los sempre amb lones o
plàstics estancs.
Els emmagatzematges de material mai superaran en més de 30 cm l’alçada
del contenidor que els conté.
El temps màxim permès per a l’emmagatzematge de materials pulverulents
a l’obra és de 2 dies, durant els quals hauran d’estar en contenidors o
saques.

SOROLL:
Horari de treball:
Les obres es realitzaran de dilluns a divendres entre les 8:00 i les 21:00
hores excepte les obres de canalitzacions, que es realitzaran entre les 8:00
i les 18:00 hores. Fora d’aquests dies i horaris, únicament estan permeses
les actuacions que tinguin autorització específica per part de l’Ajuntament.
L’autorització haurà d’estar disponible, en paper, a peu d’obra.

En les grans obres, en general, s’han de traslladar tal i com es vagin
generant a l’abocador de runes controlat i/o gestionar el préstec de terres
de qualitat acceptable per rebliments.
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Soroll produït per la maquinària:
Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions
brusques i amb una velocitat reduïda.

Totes les màquines i equips utilitzats a les obres realitzades a la ciutat de
Barcelona hauran de disposar de certificat d’homologació CE o certificat de
conformitat CE i d’una placa en la qual s’indiqui el nivell màxim de potència
acústica.

S’ha de garantir que els vehicles emprats a l’obra no emeten més soroll que
el permès per la normativa vigent i que comprova la ITV.

S’ha de garantir que la maquinària no supera els nivells de soroll establerts
a les seves especificacions tècniques, realitzant un correcte manteniment
de la mateixa.

Soroll produït per planxes metàl·liques i tanques:
S’han de col·locar les planxes metàl·liques sobre les rases fixades
correctament, utilitzant elements que evitin el contacte planxa - planxa o
planxa - paviment, de manera que no facin soroll al pas de vehicles o
vianants.

Característiques de la maquinària:
Els motors de combustió aniran equipats amb silenciadors de gasos de
combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.

Mantenir i fixar les tanques de manera que no provoquin soroll al xocar
entre elles.

Els martells pneumàtics, autònoms o no, disposaran d’un mecanisme
silenciador de l’admissió i expulsió de l’aire.

Soroll produït per l’acció dels operaris:

Els compressors i la resta de maquinària sorollosa hauran de funcionar amb
el capot tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel
fabricant o bé amb posterioritat, per amortir els sorolls.

Cal que el personal de l’obra es comuniqui sense cridar i eviti l’ús d’equips
de música per tal d’evitar molèsties a la ciutadania.
Les tanques i les planxes de pas s’han de manipular amb cura, evitant
arrossegar-les.

Cal evitar les conductes que directament o indirectament suposin la
supressió dels elements aïllants o esmorteïdors del soroll de la maquinària,
especialment de martells i motors.
Generadors elèctrics:
Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública, donada l’elevada
emissió sonora que suposen, hauran de complir una sèrie de requisits:
-

Tenir un nivell de potència sonora de com a màxim 95 dB PWL (87 dB
de pressió acústica a 1m).
No presentar components tonals en l’espectre de soroll.

No obstant, en obres que tinguin una durada superior a 3 mesos, no podrà
haver-hi generador elèctric, sinó que s’haurà de substituir per una
escomesa.
Soroll produït per vehicles:
Els motors dels vehicles únicament estaran en funcionament el temps
estrictament necessari per a desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor
dels vehicles quan aquests hagin d’estar aturats més de 3 minuts.

GAExO oct 09vd

GUIA PER A L’AMBIENTALITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’OBRES

GAExO oct 09vd

13

413

GUIA PER A L’AMBIENTALITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’OBRES

14

Medi Ambient

Medi Ambient

NETEJA I RESIDUS

S’haurà de netejar tants cops com sigui necessari, l’espai públic afectat per
l’activitat de l’obra, especialment després d’haver efectuat càrregues o
descàrregues de materials o altres operacions que potencialment puguin
embrutir.

Les obres porten implícita la generació de residus, la manipulació de terres i
runes i, en conseqüència la generació d’embrutiment. Aquest fet, sumat al
fet que les obres a la via pública estan completament integrades dins l’espai
urbà, fan necessari prendre les mesures que es considerin oportunes per
evitar l’embrutiment dels espais públics.

Embrutiment per operacions de càrrega i descàrrega:
En les operacions de descàrrega de materials, una persona controlarà el
procés per tal d’evitar abocaments sobre la calçada o la vorera.
En cas que fortuïtament es produeixi l’embrutiment de la via pública, es
netejarà de forma immediata un cop finalitzada l’activitat.

En aquest sentit, mantenir net tant l’interior de l’àmbit d’obra com l’exterior
de la mateixa són aspectes bàsics per evitar les molèsties que
l’embrutiment pot ocasionar als ciutadans.

Neteja de l’interior de l’obra:

Per altra banda, l’elevada quantitat de residus que es generen a l’obra, ja
sigui en els processos d’enderroc o de construcció, requereix d’una correcta
gestió dels mateixos per procurar minimitzar l’impacte que aquests residus
poden ocasionar sobre el medi.

Cal que el contractista mantingui net de deixalles i fullaraca l’àmbit d’obra.
S’han d’evitar les acumulacions i restes de materials d’obra, com morter o
sorres sobre l’espai públic de l’àmbit de l’obra, havent-se d’acumular
mitjançant sacs o contenidors.

Prendre mesures de prevenció de la generació de residus, separar-los en
fraccions dins la mateixa obra i gestionar-los posteriorment tal i com
assenyala la normativa vigent, prestant especial atenció als residus que
siguin perillosos, serà una important contribució de l’obra a la minimització
de l’impacte ambiental.

Acumulació de terres i runa:

A continuació s’exposen les mesures a seguir durant l’execució de l’obra
encaminades a la millora de la neteja i la reducció de l’impacte ocasionat
per la generació de residus:

No es poden acumular terres ni runa en l’àmbit de domini públic de l’obra,
excepte en el cas d’aprofitar les terres procedents de l’excavació per ús
posterior a la mateixa obra. En aquest cas: s'apilaran al llarg del traçat de
l'obra si el rebliment es realitza el mateix dia, o bé s'acumularan en
contenidors o sacs situats dins el mateix perímetre de l'obra si el rebliment
es realitza en dies posteriors.

NETEJA:

En qualsevol cas s’haurà d’evitar el despreniment de les terres o runes cap
a l’exterior de l’àmbit d’obra .

Neteja de l’exterior de l’obra:

Contenidors i sacs de runa:

Els contractistes de les obres hauran de protegir l’espai públic que es pugui
veure afectat per l’obra amb els mitjans que siguin necessaris, (tanques,
lones, etc.) per tal d’impedir el seu embrutiment.

En cap cas l’alçada del contingut del sac o contenidor de runes pot superar
en més de 30 centímetres l’alçada del sac o contenidor que el conté.
S’ha de cobrir el contenidor o sac amb lones per tal d’evitar que s’hi
dipositin altres residus.

Totes les actuacions que puguin generar brutícia o acumulació de materials
es realitzaran dins de l’àmbit de tancament de l’obra i s’hauran de prendre
les mesures necessàries per tal de minimitzar la brutícia que puguin
generar.
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Material granular a la via pública:

especials, essent els que s’enumeren a continuació els que habitualment es
poden general a les obres:

En tot moment s’haurà de mantenir la calçada i la resta d’espais exteriors a
l’obra lliures de material granular. A més de constituir una font
d’embrutiment de la via pública, pot produir accidents a vehicles i vianants.
Codi CER

S’ha de vetllar per mantenir l’aglomerat en fred aplicat prèviament a la
reposició definitiva de l’asfalt en bon estat de conservació, evitant la
formació de grava.

1501
1701

Roderes de fang a la via pública:

1702
1703

Cal prendre les mesures pertinents per tal d’evitar les roderes de fang sobre
la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. Per tal d’evitar-les, en
aquelles obres que disposin de l’espai suficient, destinaran un espai mínim
de 2×1m, previ a la sortida de l’obra, de neteja de les rodes dels vehicles
(per exemple, zona de graves o solera de formigó o planxes tipus “religa”
on es realitzarà la neteja de les rodes mitjançant aigua a pressió, emprant
aigua reutilitzada d’altres processos sempre que sigui possible)

1704

1705

1706

RESIDUS:
1708

Gestió dels residus a l’obra:

200128

La gestió dels residus generats a l’obra s’haurà de realitzar a través d’una
empresa inscrita al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya.
Es poden consultar els gestors inscrits al citat Registre al web de l’Agència
de Residus de Catalunya.

Codi CER
1302

Quan es tracti de residus especials, a més, s’hauran d’haver transportat al
Gestor Autoritzat a través d’un transportista autoritzat per la Junta de
Residus. Es poden consultar els transportistes autoritzats al web de
l’Agència de Residus de Catalunya.

1307
1406

Identificació i disposició dels residus:
1501

A l’obra s’han de crear espais per emmagatzemar els residus, correctament
identificats, i segregar-los per fraccions dins l’àmbit de l’obra, en
contenidors especials o amb tancat perimetral.

1701
1702

En aquest sentit s’ha de disposar d’un llistat dels residus que es generen,
identificats per codi, segons el Catàleg Europeu de Residus vigent (codi
CER). Segons aquest catàleg els residus es classifiquen en especials i no
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RESIDUS NO ESPECIALS
Tipus i subtipus de residu
Envasos (inclosos els de la recollida selectiva municipal): (01-09)
Envasos de paper i cartró, plàstic, fusta, metàl·lics, compostos,
mixtos, de vidre i tèxtils
Formigó, maons, teules i materials ceràmics: Formigó (01), maons
(02), teules (03), materials ceràmics (05) i mescles d’aquests (07)
Fusta, vidre i plàstic: Fusta (01), vidre (02), plàstic (03).
Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats:
Mescles bituminoses que no contenen quitrà d’hulla (02)
Metalls, inclosos els seus aliatges: Coure, bronze, llautó (01),
alumini (02), plom (03), zinc (04), ferro i acer (05), estany (06),
metalls mesclats (07), cables que no contenen hidrocarburs, ni
quitrà d’hulla ni altres substàncies perilloses (11)
Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades) pedres i llots de
drenatge: Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses
(04)
Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen
amiant: Materials d’aïllament que no contenen amiant i no
consisteixen en, ni contenen, substàncies perilloses (04)
Materials de construcció a base de guix: Materials de construcció a
base de guix que no estan contaminats amb substàncies perilloses
(01)
Pintures, tintes, adhesius i resines que no contenen substàncies
perilloses

RESIDUS ESPECIALS
Tipus i subtipus de residu
Residus d’olis de motor, de transmissió hidràulica i lubricants
Residus de combustibles líquids: Fueloil i gasoil (01), gasolina (02),
altres combustibles, incloses mescles (03)
Residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents d´escuma i
aerosols orgànics (procedents de neteja, desgreixatge i
manteniment de maquinària)
Envasos (inclosos els de la recollida selectiva municipal): Envasos
que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats
per aquestes (10).
Formigó, maons, teules i materials ceràmics: Mescles de formigó,
maons, teules i materials ceràmics que contenen substàncies
perilloses (06)
Fusta, vidre i plàstic: Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies
perilloses o estan contaminats per aquestes (03)
Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats:
Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla (01), quitrà d’hulla i
productes enquitranats (03)
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Codi CER
1704
1705

1706

1708
200127
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Prevenció de la generació de residus:

RESIDUS ESPECIALS
Tipus i subtipus de residu
Metalls, inclosos els seus aliatges: Residus metàl·lics contaminats
amb substàncies perilloses (09), cables que contenen hidrocarburs,
quitrà d’hulla i altres substàncies perilloses (10).
Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades) pedres i llots de
drenatge: Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (03)
Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen
amiant: Materials d’aïllament que contenen amiant (01), Altres
materials d’aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies
perilloses (03), materials de construcció que contenen amiant (05).
Materials de construcció a base de guix: Materials de construcció a
base de guix contaminats amb substàncies perilloses (01)
Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies
perilloses

S’han d’emmagatzemar correctament totes les matèries primeres de l’obra
per tal d’evitar que es malmetin i siguin inservibles: sobre palets o
contenidors, convenientment tapats amb materials impermeables quan sigui
necessari protegir-les de la pluja, protegint dels raigs del sol els materials
perillosos o fotosensibles, etc.

Disposició dels residus perillosos a l’obra:
Els materials o residus que puguin ser perillosos, que en obra poden ser
olis usats, lubricants, bateries, piles, restes de pintures, etc., s’han
d’emmagatzemar separadament de la resta de residus, en indrets estancs i
a ser possible, tancats (fora de les zones de trànsit, sobre superfícies
impermeabilitzades o cubetes de contenció, protegides de la pluja i els raigs
del sol, etc.) Tenir-los molt clarament identificats i localitzats, dins l’obra,
indicant la data d’inici de l’emmagatzematge.
Els materials o residus perillosos no podran estar a l’obra més de 6 mesos.
Residus tòxics o perillosos:
Si en les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o
canonades no detectats prèviament que continguin o hagin pogut contenir
productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els
productes corresponents de l’excavació per tal de ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat, tot seguint
el protocol de prevenció de riscos laborals.
Quan es tracti de fibrociment o amiant es procedirà a la retirada dels
materials a través d’una empresa inscrita al Registre d’Empreses amb Risc
d’Amiant (RERA), tal i com estableix la legislació vigent.
Reutilització dels residus:
Sempre que sigui possible es reutilitzaran els residus generats a l’obra com
roques, terres menys bones i àrids en general.
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AFECCIÓ A LES AIGÜES I AL SÒL

Productes químics: Els productes químics líquids que sigui imprescindible
tenir a l’obra per a la seva execució disposaran de cubetes de retenció
correctament estancades i estaran estocats lluny d’embornals o d’altres
elements que els puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament o
les aigües superficials, en cas de vessament accidental.

Durant l’execució de l’obra hi ha diverses operacions que requereixen de
l’ús d’aigua i de productes químics que, usats o gestionats de forma
incorrecta poden ser una font de contaminació de les aigües a través de la
xarxa de clavegueram, de les aigües freàtiques i del sòl, amb les
conseqüències que aquest fet té sobre el medi i les dificultats que pot
arribar a comportar la seva descontaminació.

Reposició d’olis o combustibles: Cal evitar la reposició d’olis i combustibles
a l’obra i sempre que sigui inevitable, fer-ho lluny de la xarxa de drenatge i
de clavegueram i protegir el sòl amb elements impermeabilitzants que
permetin retenir les possibles pèrdues.
Contenció de l’afecció a les aigües i al sòl:

En aquest sentit, evitar qualsevol abocament a la xarxa de clavegueram,
seguir procediments adequats per a la neteja de maquinària i l’ús de
productes químics i disposar d’elements de contenció en cas de
vessaments accidentals, entre d’altres pautes de treball, contribuirà de
forma positiva a reduir les possibilitats de contaminació de les aigües i del
sòl i, en cas que es produeixi, a minimitzar-ne l’abast.

A l’obra, s’ha de disposar de sepiolita o sorra, per tal de poder actuar amb
rapidesa davant d’un vessament accidental i així evitar possibles afeccions
a les aigües i al sòl.
Amassament de formigó:
Està prohibit l’amassament de formigó directament sobre el sòl, tant dins
com fora de l’àmbit d’obra. En aquest sentit és obligatori l’ús de la
formigonera o la pastera.

Abocaments a la xarxa de clavegueram:
Està prohibit efectuar qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de
clavegueram públic. Sota excepcionalitat, els mantenidors de la xarxa
podran donar aquest permís sempre i quan els abocaments no siguin
contaminants i segons les condicions del tram de la xarxa concret.

Protecció/recuperació del sòl:

Aigües derivades de la neteja de maquinària:

Cal protegir la terra fèrtil de les petjades i el trànsit de vehicles o maquinària
i evitar-hi l’estocatge de materials.

Mai s’han d’abocar directament les aigües resultants de la neteja de
maquinària (cisternes de formigó o similars) als embornals, escocells o
altres espais, ja estiguin dins o fora de l’àmbit d’obra.

Qualsevol material d’obra que s’hagi d’acumular sobre el paviment estarà
sobre palets o contingut en contenidors i sempre s’ubicarà dins les tanques
d’obra.

Caldrà habilitar espais de neteja de maquinària i d’abocament controlat
situats lluny d’embornals i altres elements que les puguin posar en contacte
amb la xarxa de sanejament o les aigües superficials.

Consums i pèrdues d’aigua:
S’ha de racionalitzar l’ús d’aigua a l’obra, estant totalment prohibit deixar
mànegues d’aigua obertes a l’obra. En aquest sentit, s’ha de revisar
periòdicament i realitzar un correcte manteniment de totes les conduccions
d’aigua de l’obra per tal de detectar possibles fuites i solucionar-les.

Les aigües residuals procedents de la neteja de maquinària s’hauran de
recollir en punts de neteja que s’ubicaran sobre materials que
impermeabilitzin el sòl. Aquests punts, a mode d’exemple poden ser
dipòsits o contenidors. El residu resultant caldrà gestionar-lo a través d’un
abocador autoritzat.

Vessaments accidentals de productes:
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mínim ben lligats amb elements que no siguin corrosius ni malmetin el tronc
o bé s’anellaran amb pneumàtics.

AFECCIÓ ALS ESPAIS VERDS

En cas de tractar-se de protegir agrupacions d’arbres, s’aïllaran en conjunt
de l’àmbit d’obra mitjançant tanques de tipus “Rivisa”.
En moltes ocasions les obres a la via pública es duen a terme en espais
propers a arbres, arbustos o zones enjardinades que cal protegir durant la
implantació i execució de les mateixes evitant que es malmetin els espais
verds de la Ciutat.

Està prohibit clavar rètols sobre el tronc o branques dels arbres.
S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre de l’escocell dels arbres. En cas
que no sigui possible, les rases a menys d’1 metre s’obriran manualment i,
en cas d’haver de tallar arrels, serà necessària la supervisió de la Direcció
de Serveis d’Espais Verds.

En aquest sentit, s’aconseguirà reduir les afeccions als espais verds
protegint l’arbrat, arbustos i zones enjardinades adequadament, tenint cura
amb els emmagatzematges de materials, amb les operacions amb
maquinària i amb l’obertura de rases pròximes, entre d’altres, realitzant la
seva reposició en el moment òptim per al creixement cada espècie i
reposant el sòl amb les característiques i estructura requerides per cada
tipus d’element vegetal. Aquestes operacions s’hauran de realitzar seguint
les indicacions i de manera coordinada amb la Direcció de Serveis d’Espais
Verds.

En cas que l’obra afecti parcialment un arbre, caldrà contactar amb el
Departament d’Informació de Projectes i Recepcions de la Direcció de
Serveis d’Inversions i Espai Vial per tal de planificar l’operació més
adequada per la seva protecció: trasplantament, poda de la part que afecta,
etc.
Protecció de zones enjardinades i d’arbusts:

Addicionalment, en qualsevol cas que es requereixi el trasplantament o la
retirada d’arbres per a l’execució de l’obra, caldrà coordinar l’operació junt
amb la Direcció de Serveis d’Inversions i Espai Vial i la Direcció de Serveis
d’Espais Verds de l’Àrea de Medi Ambient i seguir, en tot moment, el
protocol de retirada i trasplantament en vivers per tal de minimitzar les
agressions que el trasplantament pugui ocasionar a l’arbrat.

Els parterres i zones enjardinades s’han de mantenir lliures d’elements
estranys, escombraries, runa, etc. Tampoc s’hi pot efectuar l’abassegament
de materials ni posar-hi casetes d’obra.
En cas que l’obra afecti una part d’un jardí, cal tallar el rec de la zona
afectada, però mantenir el de la zona no afectada.

Protecció de l’arbrat:

Reposició del sòl:

Cal protegir l’arbrat afectat per l’obra deixant al seu voltant una franja de 2
metres de zona no ocupada, per evitar-hi la compactació; per tant, en
aquesta zona, que inclou l’escocell, no s’hi podrà fer abassegament
materials ni s’hi col·locaran casetes d’obra ni hi transitarà maquinària.

A l’hora de reposar el sòl, s’han de mantenir els perfils de terra apta per a
plantació i de terra de textura arenosa que requereix cada espècie. A més,
caldrà preveure el sistema de drenatge.
- Arbres: 1m (plantació) + 0,5m (terra arenosa) + drenatge
- Arbusts: 0,5m (plantació) + 0,2m (terra arenosa) + drenatge
- Gespa: 0,3m (plantació) + 0,2m (terra arenosa) + drenatge

Si no és possible impedir-hi el trànsit, la superfície del sòl al voltant de
l’arbre s’ha de recobrir amb una capa de material de drenatge (grava) de 20
cm de gruix, sobre la qual es col·loca un revestiment de taulons o d’algun
altre material semblant.

Les aportacions de terra han de garantir que la qualitat de la mateixa es
correspongui o sigui compatible amb el material de destí en quant a
estructura (compactació) i textura. A més, s’ha de restituir el nivell del sòl a
la cota existent anteriorment.

Cal protegir els troncs dels arbres que es poden veure afectats per
l’execució de l’obra mitjançant taulons de fusta de 2 metres d’alçada com a

Període de trasplantament d’arbres:
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AFECCIÓ A LA MOBILITAT
DELS,VEÏNS,VIANANTS I A L’ACTIVITAT
ECONÒMICA I D’EMPRESES

Únicament es podran realitzar trasplantaments d’arbres durant el període
indicat per cada una de les espècies a trasplantar:
- Caducifolis de clima fred: hivern
- Perennifolis de fulla ampla: final d’hivern i final d’estiu (abans de la
brotada primaveral i de tardor)
- Perennifolis de fulla estreta (coníferes i resinoses): final d’hivern i final
d’estiu (abans de la brotada primaveral i de tardor)
- Espècies de climes càlids, palmeres i afins: primavera i
començament d’estiu (preferentment palmeres i similars)

En la implantació d’obres a la via pública es fa necessari envair, parcial o
totalment els espais reservats per al pas de vianants, fent que aquests
hagin de canviar el camí de pas habitual i que al seu pas es trobin més
obstacles del que és habitual.
Aquesta afectació, que pot generar molèsties als veïns, vianants, que
diàriament circulen per la zona afectada per l’obra, té una especial
rellevància quan es tracta de persones amb mobilitat reduïda.
És per aquest motiu que en aquesta guia, donant el sentit més ampli a
l’ambientalització, es fa incís en els diferents impactes al medi natural que
pot ocasionar l’execució de l’obra i també en l’impacte social, en concret,
l’impacte sobre els vianants, veïns, activitat econòmica i d’empreses .
Seguint una sèrie de pautes bàsiques que ajudin a facilitar la informació
adequada als vianants, garantir un pas adaptat, lliure d’obstacles i
correctament identificat, es podrà facilitar la circulació de les persones i
minimitzar les molèsties que aquestes puguin patir com a conseqüència de
l’execució de l’obra.

Informació prèvia de l’obra:
48 hores abans de l’inici de l’obra cal haver informat els veïns de la zona
afectada per l’obra mitjançant cartells a les porteries i cartells identificatius a
la mateixa obra i les entitats de la Ciutat de persones cegues i a les
federacions d’entitats de persones amb discapacitat física.
El cartell identificatiu de l’obra s’ha de col·locar dins el tancament de l’obra,
de manera que no suposi un obstacle per a la circulació de vianants i estarà
escrit amb caràcters i contrastos llegibles per a les persones amb baixa
visió.
Pas temporal de vianants:
En els casos que l’obra afecti els espais reservats per al pas de vianants
(voreres, zones de vianants, etc.) cal habilitar espais de pas alternatiu amb
una amplada mínima d’1,40 metres i una alçada mínima de 2,1 metres lliure
d’obstacles. A les girades dels passos de vianants, l’amplada lliure de pas
ha de permetre inscriure un cercle d’1,5 metres de diàmetre, com a mínim.
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Si l’ocupació estricta de l’obra no permet l’amplada d’1,40 metres, caldrà
desviar els vianants, veïns i clients per un itinerari que la compleixi. Quan
les amplades de pas existents a la zona afectada per l’obra ja no compleixin
aquest criteri, s’haurà de desviar la circulació de vianants per un recorregut
que tingui una amplada mínima igual a l’existent i mai inferior als 0,9m.
Tanques de protecció de l’obra:
Els passos alternatius de vianants, veïns i clients, hauran d’estar en tot
moment nets i lliures de material de l’obra, no podran incloure cap escala ni
graó aïllat i el paviment ha de ser dur, no lliscant i sense regruixos diferents
als propis del gravat de les peces.

Tota obra ha d’estar separada, en tot el seu recorregut, dels passos de
vianants i de vehicles mitjançant tanques que cal mantenir en bon estat al
llarg de tota la durada de l’obra. No es permet la substitució de tanques per
cordes, cables, malles, cintes o similars.

Per tal de garantir el pas de persones amb mobilitat reduïda i de persones
amb cotxets els passos alternatius de vianants no podran tenir escales i, en
cas d’haver de superar desnivells, el pendent transversal serà inferior al 2%
i el longitudinal:
- ≤ 10% per longituds de rampa < 3 m
- ≤ 8% per longituds de rampa < 6 m
- ≤ 6% en la resta de casos

Les tanques han d’estar col·locades de manera estable, fixades entre si
fermament i amb una separació màxima d’11 centímetres.
Les tanques han de ser d’un color de fàcil detecció, sense caires vius, no
autolliscants, resistents a la bolcada, col·locades de manera que ocupin tot
el perímetre de l’obra, replega de materials, etc.

Els passos alternatius de vianants, veïns i clients tindran els corresponents
elements de protecció, amb etiquetes de senyalització ben visibles, amb
característiques òptimes de lectura i amb llums de posicionament. Les
etiquetes de senyalització hauran de contenir el pictograma del símbol
d’accessibilitat.

Les tanques de protecció de rases cal que estiguin separades com a mínim
uns 50 cm de la part més exterior de la rasa.
En les tanques metàl·liques col·locades sobre peus de formigó prefabricat,
els peus no han de sobresortir més per la banda de vianants que per la
banda de l’obra.

No s’utilitzarà la via pública per part de l¡’empresa constructora com a espai
de magatzem, oficines o vestuari per als treballadors, sempre que sigui
possible.

Planxes de cobertura de rases:
Col·locar les planxes metàl·liques sobre les rases fixades correctament, de
manera que no es moguin al pas dels vianants.

Enllumenat d’abalisament
Estan prohibits els taulons de fusta per a cobrir les rases.
Tot el perímetre de l’obra ha d’estar il·luminat, tant si ocupa part de la
calçada o la vorera com si no. L’enllumenat ha d’estar operatiu tota la nit i
durant el dia en cas que les condicions atmosfèriques siguin adverses (dies
ennuvolats, etc.)

Les planxes han de ser antilliscants, en sec i en mullat.
Afecció d’accessos de vianants:

Operacions d’entrada i sortida de l’obra:

Durant l’execució de l’obra cal garantir que tots els accessos a habitatges, a
les empreses, activitat economica i espais de lleure estiguin lliures
d’embrutiment i materials d’obra. Els accessos provisionals han de complir
tots els requisits dels passos temporals de vianants.

Les operacions d’entrada i sortida de vehicles de l’obra estaran dirigides pel
personal responsable de l’obra, donant indicacions al conductor i avisant els
vianants i els vehicles rodats.

Garantir l’accés dels vianants, veïns, activitat ecomòmica i d’empreses als
serveis bàsics com contenidors, papereres, etc.
Contenidors de runa:
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Els grans contenidors d’obra remolcables, de forma trapezoïdal que
s’instal·len a les voreres, han de protegir-se adossant una tanca sense
arestes, des del terra fins al seu extrem superior, als seus costats curts.

Referències normatives i tècniques consultades per a l’elaboració de la present
guia i de referència per a l’ampliació d’informació que permet contribuir a la
reducció de l’impacte ambiental i social ocasionat per les obres.

El contingut dels contenidors de runa instal·lats a la vorera no ha de
sobresortir de les verticals que formen els seus límits.

Referències normatives:

Senyalització i protecció de bastides:

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de
l’Atmosfera.

El pas per als vianants, ha de complir els criteris generals: tenir una
amplada mínima d’1,4 metres, una alçada mínima de 2,1 metres lliure
d’obstacles i una amplada lliure de pas en els canvis de direcció que
permeti inscriure un cercle d’1,5 metres de diàmetre, com a mínim.

Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la
millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció
especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de
maig.

Si l’ocupació estricta de l’obra no permet l’amplada d’1,40 metres, caldrà
considerar una amplada de pas inferior, però mai menor als 0,9m.
Quan l’amplada de la vorera (< 1,5m) fa que la instal·lació de la bastida no
permeti el pas de vianants per la mateixa vorera, s’ha de senyalitzar
l’itinerari alternatiu accessible.

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll.

Les bastides s’han de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i
continuats que restin il·luminats tota la nit i de dia quan les condicions
atmosfèriques siguin adverses.

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Ordenança General del Medi Ambient Urbà de la ciutat de Barcelona,
publicada al BOP de 16 de juny de 1999.

Els muntants s’han de protegir amb elements de color contrastat,
preferentment vermell, des del terra fins a un mínim d’1,60m.

Reial Decret 524/2006, de 28 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret
212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores a
l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure.

Si el pas a l’interior de la bastida no és accessible, s’ha de disposar d’un
senyal de detenció que tanqui el pas a l’interior, tant a l’inici com al final de
la bastida.

Ordenança sobre l’Ús de les Vies i els Espais Públics de la Ciutat de
Barcelona, aprovada el 27 de novembre de 1998.

S’ha d’habilitar una barra a una alçada de 15 cm des del terra al llarg de
tota la bastida (zona de protecció) perquè pugui ser detectada pels
discapacitats visuals, excepte en els accessos als edificis i establiments.

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de
juliol, reguladora dels residus.

Està prohibit utilitzar cordes, cables o similars.

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de
gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

Hi ha d’haver un nivell d’il·luminació mínima de 10 lux per advertir de la
presència d’obstacles o desnivells. Els llums es col·locaran alineats perquè
puguin servir, alhora, de línia d’orientació.

Catàleg Europeu de Residus (CER), aprovat per la Decisió 2000/532/CE,
de la Comissió, de 3 de maig, modificada per les Decisions de la Comissió,
Decisió 2001-118, de 16 de gener, Decisió 2001-119, de 22 de gener, i per
la Decisió del Consell Decisió 573-2001, de 23 de juliol.
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
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Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional 3a
del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.

Qualitat urbana a les obres de canalització a la ciutat de Barcelona. Curs de
formació. 2008. Acefat.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus
de la construcció.

Manual Buenas prácticas ambientales en la ejecución de las obras. 2004.
Esteyco, calidad y medio ambiente.

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26
de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Normativa de comunicació per a les obres municipals. Juliol 2009.
Ajuntament de Barcelona.

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió
dels residus de construcció i enderroc.
Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic
municipal, publicada al BOP de 22 de maig de 1991.
Norma Granada aprovada per l’Ajuntament de Barcelona el 1992.
Ordenança sobre la supressió de barreres arquitectòniques a la via pública,
de 27 de març de 1979.
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de
25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de la Ciutat de Barcelona, de 24
de març de 1999.
Ordenança sobre l’Ús de les Vies i els Espais Públics de la Ciutat de
Barcelona, aprovada el 27 de novembre de 1998.

Altres referències tècniques:
Manual de Qualitat de les obres. Implantació i incidència en l’àmbit de
domini públic. 1999. Ajuntament de Barcelona.
Gestió Ambiental en l’execució d’obres. 2002. Construccions Rubau i
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Manual de Bastides. Mobilitat i accessibilitat. 2007. Grup de Treball per a la
millora de l’accessibilitat. Ajuntament de Barcelona.
The control of dust and emissions from constructuion and demolition. Best
practice guidance. 2006. London Councils.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

EL POSSEÏDOR
A l’article 5 del RD 105/2008 s’estableixen les obligacions del posseïdor de RCD’s, en el que s’indica que la persona
física o jurídica que executi l’obra esta obligada a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi como
es duran a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els RCD’s que es produeixin en l’obra. El pla, una
vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents
contractuals de l’obra.

A27 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE L’OBRA
A27.1. INTRODUCCIÓ
Aquest estudi de gestió de residus estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a la gestió de
residus de la construcció.

El posseïdor de residus de construcció i enderroc, quan no procedeixi a gestionar el residus por el mateix, i sense
prejudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a entregar-los a un gestor de residus o a participar
en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició es
destinaran preferentment, i por aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclatge o a altres formes de
valorització.

Servirà per donar unes directrius bàsiques, a l’empresa constructora, per a dur a terme les tasques en matèria de
gestió de residus durant l’obra, facilitant el desenvolupament del Pla de Gestió de Residus.
El contractista elaborarà un Pla de Gestió de Residus, en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin
les previsions contingudes en el present document.

La responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció per part dels posseïdors als
gestors es regira pel que s’estableix en l’article 33 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril.

Contingut del document
D’acord amb el què estipula el RD 105/2008 d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició (en endavant RCD’s), es presenta el següent Estudi de Gestió de Residus de Construcció,
conforme a l’article 4 d’aquest Reial Decret. En aquest es fixa, entre les obligacions del productor de RCDs, la
d’incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició que
contingui, com a mínim, els següents punts:

El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin el seu poder, a mantenir-los en condiciones adequades de
higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva
posterior valorització o eliminació.

Estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics, dels residus de construcció i demolició
generats a l’obra, codificats segons la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002.
Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte.
Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran els residus que es generin a
l’obra.
Les mesures per a la separació dels residus en obra.
Els plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions
de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l’obra.
Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb
emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i
demolició dins de l’obra.
Una valoració de la despesa prevista de la gestió dels residus de construcció i demolició que formi part del
pressupost del projecte com a capítol independent.

El posseïdor dels residus de construcció i enderroc estarà obligat a sufragar els corresponents costos de gestió i a
entregar al productor els certificats i demés documentació acreditativa de la gestió dels residus a que es faci
referència en l’apartat 3, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys
següents.

Agents que intervenen en la Gestió de Residus (segons RD 105/2008)
El present Estudi de Gestió de residus de la Construcció, es redacta d’acord amb el RD 105/2008 per el que es
regula la producció i la gestió dels residus de la construcció i l’enderroc i per la imposició donada en l’article 4.1.
sobre les Obligacions del productor de residus de construcció i enderroc (RCD’s), que ha d’incloure en el projecte
d’execució de l’obra un estudi de gestió de Residus.

Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la informació continguda
en el registre esmentat a la lletra a). La informació referida a cada any natural haurà de mantenir-se durant els cinc
anys següents.









EL GESTOR
El gestor, segons l’article 7 del Reial Decret, complirà con las següents obligacions:
En el supòsit d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, portar un registre, en el que,
como mínim hi figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus,
codificats segons la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer, o norma que la
substitueix, la identificació del productor, del posseïdor i de l’obra d’on procedeixin o del gestor, quan procedeixin
d’un altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres
cúbics, i destins dels productes i residus resultants de l’activitat.

Expedir al posseïdor o al gestor que li entregui residus de construcció i demolició, en els termes recollits en el Reial
Decreto, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, en el seu cas, el
número de llicencia de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que porti a terme operació exclusivament
de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà a més de transmetre al posseïdor o al gestor que
se li ha entregat els residus, els certificats de l’operació de valorització o d’eliminació a que has estat destinats els
residus.

EL PRODUCTOR
El productor esta obligat a més a disposar de la documentació que acrediti que els residus i enderroc realment
produïts en les seves obres han estat gestionats, en obra o entregats a una instal·lació de valorització o eliminació
per al seu tractament per un gestor de residus autoritzat, en els termes recollits al RD 105/2008 i, en particular, a
l’Estudi de Gestió de residus de l’obra o en les seves posteriors modificacions. La documentació corresponent a
cada any natural haurà de mantenir-se durant els cinc següents anys.

En el supòsit de que manqui d’autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un procediment
d’admissió de residus a la instal·lació que garanteixi que, prèviament al procés de tractament, es detectaran, es
separaran, s’emmagatzemaran adequadament i es derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que
tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no perillosos de construcció i
enderroc. Aquesta obligació s’entendrà sense perjudici de les responsabilitats en que pugui incorri el productor, el
posseïdor o, en el seu cas, el gestor precedent que hagi enviat dits residus a la instal·lació.

En el cas de las obres sotmeses a llicència urbanística, el productor de residus esta obligat a constituir, quant
procedeixi, en los terminis previstos a la legislació de las comunitats autònomes, la fiança o garantía financera
equivalent que asseguri el compliment de los requisits establerts en dita llicencia en relació amb els residus de
construcció i demolició de l’obra.
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A27.2. NORMATIVA VIGENT

















Utilització d’elements prefabricats de gran format (panells prefabricats...)

Residus. Llei 6/93, de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003 i per la Llei 16/2003 del 13 de juny.
Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc. RD 105/2008 , de l'1 de febrer
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció. Decret 89/2010, de 29 de juny, deroga el Decret 201/1994 i el Decret 161/ 2001 de
modificació del D. 201/1994.
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 de juliol, (DOGC:08/08/94),
modificat pel D. 161/2001, de 12 de juny.
Operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. O. MAM / 304 / 2002, de 8
de febrer.
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco-eficiència en els edificis. D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I
D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. Ordre MAM/304/2002, de 8
de febrer
Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant. O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84)
Text refós de la Llei reguladora dels residus. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, deroga la Llei 6/1993,
de 15 de juliol, la Llei 11/2000, de 13 de novembre, la Llei 15/2003, de 13 de juny, modificació de la Llei
6/1993, de 15 de juliol, la Llei 9/2008, de 10 de juliol, modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol.
Llei Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a
l’execució de la Llei 20/1986
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. Reial Decret
396/2006, de 31 de Març (BOE 86, d'11-Abril-2006)
Regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya. Decret 115/1994, de 6 d'abril
Criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats. Decret 69/2009, de 28 d'abril.
Reglamentació parcial del tractament de les deixalles i residus. Decret 64/1982, de 9 de març.
Pla Nacional de residus de la construcció i enderroc (PNRCD) 2001-2006

S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per minimitzar els
retalls.
Es substituiran peces ceràmiques per formigó armat o peces de gran format
S’utilitzaran tècniques de construcció en sec

X

S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per reutilitzar-la al
mateix emplaçament.

X

S’utilitzaran materials amb certificats ambientals

X

S’utilitzaran àrids reciclats
Es reduiran els residus d’envasos, mitjançant pràctiques com la sol·licitud de materials amb envasos
retornables al proveïdor, o reutilització d’envasos contaminats o recepció de materials amb elements
de gran volum o a granel servit amb envasos
S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar.

És evident que la part que generarà més quantitat de residus serà la corresponent a l’enderroc parcial, però no
podem oblidar-nos del tractament dels residus que es generaran en la fase d’obra.
Així com en la fase d’enderroc la quantitat de residus no es pot modificar, en la fase d’obra nova es volen prendre
mesures per tal de minimitzar-ne el volum i permetre la seva re-valorització o reciclatge. Això és possible si es té en
compte des de la fase de redacció del projecte i es duen a terme una sèrie de mesures durant la planificació i
l’execució de l’obra. Aquesta reducció repercuteix en millores mediambientals com la reducció de l’impacte
generat pel propi fet de dipositar menys residus en el medi, o la reducció dels transports a l’abocador o central
recicladora, per citar-ne algunes.

El càlcul inicial de la generació de residus es detalla a continuació:
Volum

Aquestes mesures, que es detallen a continuació, es distingeixen segons la fase del procés constructiu:
3

Residus de construcció i enderroc

563,423 m

Residus d’excavació

536,105 m3

TOTAL

S’utilitzaran materials no perillosos (ex. Pintures a l’aigua, material aïllant sense fibres irritants o CFC)

X

A27.3. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT I TIPOLOGIA DELS RESIDUS

Tipus de residus

X

En fase de Projecte s’han tingut en compte les següents mesures:



1.099,528 m3

A05.4. MESURES PER LA MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

En el projecte s’ha previst la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran.
S’ha limitat i controlat la utilització de materials potencialment tòxics, tals com fluïdificants, desencofrants,
líquids de cura del formigó, pintures, etc.

En fase de Programació d’Obra, s’hauran de tenir en compte els següents criteris:
No es preveu cap operació de prevenció



X

Estudi de racionalització i planificació de compra i emmagatzematge de materials



X

Realització d’enderroc selectiu



S’inclouran les propostes del constructor que tinguin per finalitat minimitzar, reutilitzar i classificar els
residus d’obra.
S’haurà de preveure un espai per l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de l’obra, de manera que
aquests romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització.
La planificació de l’obra ha de partir de les expectatives de minimització o reutilització de residus definits en
el Pla i disposar d’un directori dels compradors dels residus, els venedors de materials reutilitzats i els
recicladors més pròxims.
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FORMIGÓ
 Mesures:
S’intentarà en la mesura de lo possible utilitzar la major quantitat fabricada en plantes de
l’empresa
subministradora. Si existís en algun moment sobrant s’haurà d’utilitzar en parts de l’obra
que
es
reservin per aquests menesters, per exemple soleres en planta baixa o soterranis, voreres,
etc...
 Emmagatzematge:
Sobre una base dura para minimitzar el desaprofitament, es disposarà de contenidors de 6m3 para
a la
segregació. Separar de contaminants potencials.

S’haurà de tenir especial cura en la correcta gestió dels residus potencialment perillosos que es generin.
El personal de l’obra s’ha de formar de manera suficient sobre els aspectes mediambientals i legislatius
necessaris, igualment se l’ha d’informar de l’existència del Pla de Gestió de Residus, per tal de poder donarli compliment i dur a terme les tasques que s’hi defineixen.

En fase d’Execució d’Obra, s’hauran de tenir en compte els següents criteris:











Durant l’obra, es fomentarà l’interès per reduir els recursos utilitzats i els volums de residus originats entre
el personal de l’obra.
Es comprovarà que tots aquells que intervenen a l’obra coneguin les seves obligacions en relació amb els
residus i que acompleixin les directrius del Pla.
S’aplicaran les operacions de reutilització de residus establertes en les fases de projecte i de programació.
S’incrementarà, de forma prudent, el nombre de vegades que els mitjans auxiliars es posin a l’obra, ja que
un cop usats es converteixen en residus.
S’establirà la zona protegida d’aplec de materials que s’ha definit en la fase de programació d’obra.
Per a la correcta classificació dels residus, es disposarà dels contenidors adequats a cada fracció. La
separació selectiva es farà en el mateix moment que es generi el residu.
Es supervisarà el moviment del residu, de forma que no en quedin restes incontrolades per l’obra.
Els residus líquids i orgànics es dipositaran en contenidors, sacs o dipòsits adequats per tal que no es
mesclin fàcilment amb d’altres.
Es mantindrà el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, separant-los en el moment
en què es generen i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en emplaçaments específics de
l’obra fins que un gestor autoritzat en completi la valorització.
Els recipients contenidors de residus es transportaran coberts.

RESTES DE MAONS, TEULES I MATERIALS CERÀMICS
 Mesures:
Hauran de netejar-se de les parts aglomerants i aquetes restes es reutilitzaran per al seu reciclat.
S’aportarà també a l’obra en les condicions previstes en el seu envasat, amb el numero just segons
la
dimensió determinada en el Projecte i abans de la seva col·locació seguir la planificació
corresponent amb la finalitat d’evitar el mínim numero de retalls i elements sobrants.


Emmagatzematge:
Emmagatzemar els embalatges originals fins al moment de ser utilitzats.

MESCLES BITUMINOSES
 Mesures:
Es demanaran per al seu subministrament la quantitat justa en dimensió i extensió per evitar sobrants
innecessaris.
 Emmagatzematge:
Sense recomanacions específiques.
FUSTA
 Mesures:
Es replantejarà juntament amb l’oficial de fusteria amb la finalitat d’utilitzar el menor nombre de
peces i es pugui economitzar el seu consum.
 Emmagatzematge:
En un lloc cobert, protegit sempre de la pluja. S’utilitzaran contenidors amb cartells identificatius per així
evitar la barreja de materials.

A continuació es plantegen les mesures recomanades per a la prevenció en la generació de residus de construcció i
enderroc. A més es descriu la manera més convenient d’emmagatzemar les matèries primes d’obra, la seva
aplicació contribuirà a reduir la quantitat de residus per rebuig o deteriorament innecessari de materials.
TERRES I PETRIS DE LA EXCAVACIÓ
 Mesures:
S’ajustaran a les dimensions específiques del Projecte, del sòl on es procedirà a excavar.
 Emmagatzematge:
Sobre una base dura per a minimitzar el desaprofitament. Separar de contaminants potencials.

ELEMENTS METÀL·LICS (INCLOSOS ALIATGES)
 Mesures:
S’aportarà a l’obra amb el numero just segons la dimensió determinada en el Projecte i abans de
la
seva col·locació seguir la planificació corresponent amb la finalitat d’evitar el mínim numero de
retalls i elements sobrants.
 Emmagatzematge:
En un lloc cobert, utilitzant els embalatges originals fins el moment del seu ús. Per a aquest grup de
residus es disposaran contenidors per a la seva separació.

RCD de naturalesa pètria
 Mesures:
S’evitarà la generació de los mateixos com a sobrants de producció en el procés de fabricació; tornant, en
la mesura del possible, al subministrador les parts del material que no s’hagin de
col·locar.
 Emmagatzematge:
Sobre una base dura para minimitzar el desaprofitament, es disposarà de contenidors de 6m3 para
a la
segregació. Separar de contaminants potencials.

RESIDUS PLÀSTICS
 Mesures:
En quant a les canonades de material plàstic (PE, PVC, PP...) es demanaran per al seu subministrament la
quantitat lo més ajustada possible.
Es sol·licitarà als subministradors que aportin el material a l’obra amb el menor número
d’embalatges, renunciant al decoratiu o superflu.

RESIDUS DE GRAVA, ROQUES TRITURADES, SORRA I ARGILA
 Mesures:
S’intentarà en la mesura de lo possible reduir-los a fi d’economitzar la forma de col·locació i execució. Es
reutilitzarà la major part del possible dins la pròpia obra.
 Emmagatzematge:
Sobre una base dura para minimitzar el desaprofitament, es disposarà de contenidors de 6m3 para
a la
segregació. Separar de contaminants potencials.
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A27.4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

No especials

A l’obra es procedirà a fer la gestió mínima de separació selectiva dels residus de construcció, formada per la
segregació dels residus inerts, dels residus No Especials, i dels Residus Especials (aquests últims segons legislació
específica vigent).

X contenidor per metall

X contenidor per fusta

X contenidor per plàstic

X contenidor per paper i cartró

contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

Es procedirà a dipositar els residus, un cop seleccionats, a centres de valorització de residus autoritzats (recicladors
de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc...), en funció de les possibilitats que ofereixi l’entorn.
En els casos que no sigui viable la classificació selectiva en origen, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i
no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ, i des d’on el residu pugui ser finalment tramès a un
gestor autoritzat per la seva valorització.

Inerts+No

Inerts+No especials

contenidor amb Inerts i No Especials Barrejats

Especials

(només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho a un gestor que li faci un
tractament previ)

Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra

Separació segons tipologia de residus

No es preveu reciclar ni reutilitzar residus petris, en el mateix emplaçament

En obra es farà la separació de residus a base de contenidors diferenciats.

Es preveurà en obra, una separació de les següents fraccions:

Senyalització dels contenidors

Petris, obra de fàbrica i formigó

Els contenidors es senyalitzaran en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la

Metalls

separació selectiva prevista.

Fustes

Inerts

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.

No especials

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix,etc...

barrejats

Cartell específic per cada fracció:

Plàstics
Potencialment perillosos
Especials

X Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen
les següents:

Fusta

- no es tindran emmagatzemat a l’obra més de 6 mesos

ferralla paper i cartró

plàstic

cables elèctrics

- el contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
- senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels

Especials

Residus admesos: Especials

productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de

L’emmagatzematge dels Residus Especials, es farà segons la normativa vigent. A l’hora

perillositat representats en les etiquetes

d’emmagatzemar-lo, es tindran en compte els símbols de perillositat que identifiquen a

- tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc...

cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

- emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desecofrants, etc...) en
Els residus de la construcció i demolició han de dipositar-se en condicions adequades en obra i, quan sigui possible,
reutilitzar-los. Els sobrants, s'hauran de gestionar mitjançant un gestor autoritzat que realitzarà el tractament
corresponent (portar-los a abocador, reutilització…).

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
- impermeabilitzar el terra on es situïn els contenidors de residus especials
Inerts

X contenidor per inerts barrejats
contenidor per inerts ceràmica

contenidor per inerts formigó

La seva correcta gestió es basa a realitzar una correcta coordinació de tasques de demolició i de retirada per un
gestor autoritzat, per evitar impactes dels residus a la zona d'obres. La retirada haurà d'alternar-se amb la
demolició, i evitar les provisions temporals de residus a la zona d'obres.

contenidor per altres inerts

contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador
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A27.5. PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

El gràfic següent mostra el model català de residus de la construcció. El model es fonamenta en les accions de
prevenció i en la reutilització i valorització material del màxim de residus. Estableix el principi de responsabilitat del
productor i es va fixar com a objectiu reciclar el 50% d'aquests residus a partir del 2012.

Les determinacions particulars a incloure en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, en relació amb
l’emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i enderroc en
obra, es descriuen a continuació.
Amb caràcter General:
Gestió de residus de construcció i demolició
Gestió de residus segons RD 105/2008 i Decret 201/2004, realitzant-se la seva identificació d’acord
a la
Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de Febrer o les seves
modificacions posteriors.
La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent
per
part
d’empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les
especificacions que estableix la normativa.
Certificació dels mitjans emprats
És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la Propietat els certificats
dels
contenidors emprats així com els punts de disposició final, ambdós emesos per entitats
autoritzades i homologades per la Generalitat de Catalunya.

L'aplicació d'aquest esquema d'organització depèn de la identificació dels residus produïts i de les condicionants de
la pròpia obra com són:
L'espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus en l'obra.






Neteja de les obres
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant de deixalles com de
materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar
totes les feines i adoptar les mesures que siguin apropiades per a que l’obra presenti un bon aspecte.

La possibilitat de reutilització.
La proximitat de valorizadores de residus de la construcció i demolició.
La distància als dipòsits controlats.
Els costos econòmics associats a cada opció de gestió.
L'existència de preceptes normatius que exigeixin gestions concretes.

Amb caràcter Particular:


A continuació es mostra un plànol a nivell de croquis de les instal•lacions que es preveuen a implantar en obra en
funció de la documentació aportada en el present estudi, no obstant cal tenir en compte que el contractista
adjudicatari podrà ajustar aquestes instal•lacions en funció del seu pla de gestió de residus i la disponibilitat de
terreny i organització de l’obra. Aquest equipament es col•locarà dintre del recinte d’obra.









Actuacions prèvies als enderrocs: es realitzarà l’estintolament, apuntalaments, etc., de les parts o elements
perillosos, tant en la pròpia com en les edificacions veïnes. Com a norma general, s’efectuarà retirant els
elements contaminants i/o perillosos tant aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o
valuosos. A continuació s’actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteria, i
altres elements que així ho permetin. Finalment, s’enderrocarà la resta.
El dipòsit i emmagatzematge temporal de residus, es farà o bé en sacs industrials (iguals o inferiors a 1m3),
contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicionament que exigeixin les normatives municipals.
El dipòsit de residus hauran d’estar en llocs senyalitzats i segregats de la resta de residus.
El dipòsit temporal per RCD’s valoritzables (fustes, plàstics, ferralla, etc..), que es realitzi en contenidors,
s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus, de manera adequada.
Els contenidors hauran d’estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant la nit,
i comptar amb una banda material reflectant de, al menys, 15 cm a lo llarg de tot el seu perímetre. En els
mateixos ha de figurar la següent informació: raó social, CIF, telèfon del titular del contenidor/envàs, i el
número de inscripció en el Registre de Transportistes de Residus. Dita informació també haurà de quedar
relaxada en els sacs industrials i altres elements de contenció, a través d’adhesius, plaques, etc.
El responsable de l’obra a la que dóna servei el contenidor, adoptarà les mesures necessàries per evitar el
dipòsit de residus aliens a l’obra. Els contenidors romandran tapats o coberts, com a mínim fora de l’horari
de treball, per evitar el dipòsit de runa aliena a l’obra.
En l’equip d’obra s’establiran els mitjans humans, tècnics i procediments de separació per cada tipus de
RCD.
Es compliran els criteris municipal establerts (ordenances... ), especialment si obliguen a la separació en
origen de determinades matèries objecte de reciclatge. En aquest últim cas, el contractista haurà de
realitzar una valoració econòmica de les condicions en les que és viable aquesta operació. Caldrà
considerar les possibilitats reals de dur a terme aquesta operació (que l’obra o construcció ho permeti i que
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El punt de recollida i magatzematge descansarà sobre una llosa de formigó impermeable, amb un petit mur
perimetral i la superfície recoberta per una capa de material absorbent. La zona estarà a resguard de la pluja.El
punt net a instal·lar a les zones d'instal·lacions auxiliars i oficines d'obra comptarà amb una senyalització pròpia
inequívoca, i el Contractista haurà d'organitzar el corresponent servei de recollida amb una periodicitat suficient.
Els residus se segregaran en la pròpia obra a través de contenidors, apilaments separativos o altres mitjans, de
manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu.

disposi de plantes de reciclatge/gestors autoritzats adients) La D.F. serà la responsable última de la decisió
que calgui prendre respecte a aquest tema, i de la seva justificació davant de les autoritats pertinents.
En la contractació de la gestió de RCDs, cal assegurar que el destí final (planta de reciclatge, abocador,
incineradora, centre de reciclatge....) siguin centres autoritzats. Únicament es contractaran transportistes o
gestors autoritzats. S’haurà de realitzar un estricte control documental, de manera que els transportistes i
els gestors de residus hauran d’aportar els valors de cada retirada i entrega al seu destí final.
Per aquells residus (terres, petris...) que siguin utilitzats en altres obres o projectes, s’haurà d’acreditar
aportant documents que justifiquin el destí final.
La gestió (tant documental, com operativa) dels residus perillosos que es trobin en una obra d’enderroc, o
que es generin en una obra de nova planta, es regirà segons la legislació vigent, la legislació autonòmica i
els requisits de les ordenances locals.
Així mateix els residus de caràcter urbà generats en les obres (rests de menjar, envasos, llots de fosses
sèptiques... ), seran gestionats d’acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal.
En el cas dels residus amb amiant, es seguiran els passos marcats per la Ordre MAM/304/2002, per la que
es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. En qualsevol
cas, sempre es compliran els preceptes dictats per el Reial Decret 108/1991, sobre la prevenció y la
reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’aminat, així com la legislació laboral
d’aplicació.
Les restes de neteja de canaletes/cubes de formigó, es tractaran com a residus inerts.
Enfront de la detecció de sòl potencialment contaminat, s’haurà d’avisar a les autoritats ambientals
pertinents, i seguir les instruccions establertes en la legislació vigent.
S’evitarà en tot moment, la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics, i restes de fusta,
així com la contaminació pels contenidors de residus amb components perillosos.
Les terres superficials que puguin tenir un ús posterior er a jardineria o recuperació de sols degradats, serà
retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible, en cavallons no superiors a 2 metres. S’evitarà
la humitat excessiva, la manipulació, i la contaminació amb altres materials.

Els residus perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos. Per aquest motiu, aquest tipus de residus
s'etiquetaran de manera que quedi clarament identificada la data del seu magatzematge. En aquesta etiqueta serà
necessari incloure a més:
 El codi d'identificació del residu.
 Nom, adreça i telèfon del titular del residu.
 Naturalesa dels riscos que presenten els residus (a través d'un pictograma).
Tots aquests residus seran retirats per gestors autoritzats.

Aspectes a tenir en compte en el Pla de Gestió de Residus
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat
per la Propietat. Aquest Pla ha d’estar elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per la seva acceptació a la Propietat.

Exemple Punt Net
Les zones d'emmagatzematge i segregació de residus compliran les següents característiques:


Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de Gestió de residus i
desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la Normativa
d’aplicació.



Caldria que el Pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran d’ésser
formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa.



El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a
l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho.



Els contenidors de residus se situaran en llocs plans i fora del tràfic habitual de la maquinària d'obra, amb la
finalitat d'evitar abocaments accidentals.
En el cas de zones d'emmagatzematge de terres, es contemplaran les mateixes característiques anteriors,
per evitar que el vessament en períodes de pluja pugui provocar fenòmens d'erosió o arrossegament de
material.
Tots els contenidors i zones d'emmagatzematge de materials se senyalitzaran de manera que resulti clar el
lloc en el qual han de situar-se els diferents tipus de residus, tenint especial cura amb els residus especials i
segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes dels envasos d'aquests productes.
Els contenidors seran tancats, de manera que no puguin produir-se efectes negatius derivats de la pluja o la
radiació.

El sòl en el qual es localitzin les zones d'emmagatzematge i els contenidors de residus, igual que per a la resta de
superfícies dedicades a instal·lacions auxiliars, serà impermeabilitzat.

Punt Net
En fase de construcció es disposarà d'un sistema de punt net que garanteixi l'adequada gestió dels residus i
deixalles generades, tant líquids com a sòlids, com a conseqüència de l'execució de les obres. Les condicions
recollides en aquest apartat són complementari a les característiques establertes en la fitxa resumeixen de la gestió
de residus dins de l'obra.
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Centros de valorización y gestión

CESPA, GESTIÓN DE RESIDUOS, SA

A partir de los datos extraídos de la base de datos de gestores autorizados, de la Agencia de Residuos de Cataluña,
se proponen los siguientes como posibles destinos para los RCD.

Código
gestor:
Código
NIMA:

RECUPERACIÓN PARA RECICLAJE TABUENCA, SL
Código
gestor:
Código
NIMA:

E-185.96

Dirección:

800153912

Dirección
de
C/ GUILLERIES, 24 , 08012 BARCELONA
correspondencia:

Actividad
Recuperación de residuos generales mediante selección, de plástico, papel, cartón, cristal, chatarra, madera,
mediante clasificación. Selección de runas, preparación de CDR, y transferencia de residuos generales y
municipales
Contacto
Tel: 933367100
Fax:

FRANCISCO CUBEL AGUIRRE
E-127.95

Dirección:

800221224

Dirección
de
C/ BINÉFAR, 36 , 08020 BARCELONA
correspondencia:

C/ BINÉFAR, 36, 08020 BARCELONA

E-mail: fsola@cespa.es
Web: www.cespa.es

CESPA, GESTIÓN DE RESIDUOS, SA
Código
gestor:
Código
NIMA:

Operaciones autorizadas
V11 Reciclado de papel y cartón
V12 Reciclado de Plásticos
V41 Reciclado y recuperación de metales y compuestos metálicos

E-174.96
800138425

POL. IND. ZONA FRANCA - SECTOR C, C/4, S/N,
08100 BARCELONA
Dirección
de POL. IND. CAN PRAT - AV. CAN PRAT, S/N ,
correspondencia: 08100 MOLLET DEL VALLÈS

Dirección:

Operaciones autorizadas
T62 Gestión para una Centro de Recogida y Transferencia
V11 Reciclado de papel y cartón
V12 Reciclado de Plásticos
V14 Reciclado de vidrio
V15 Reciclado y reutilización de madera
V41 Reciclado y recuperación de metales y compuestos metálicos
V71 Utilización en la construcción
V99 Otros
Contacto
Tel: 933367100
E-mail: fsola@cespa.es
Fax:
Web: www.cespa.es
CHATARRAS JOAN SÁNCHEZ, SA

Actividad
Contacto
Tel: 933147694
Fax:

800138425

POL. IND. ZONA FRANCA - SECTOR C, C/4, S/N,
08100 BARCELONA
Dirección
de POL. IND. CAN PRAT - AV. CAN PRAT, S/N ,
correspondencia: 08100 MOLLET DEL VALLÈS

Dirección:

Operaciones autorizadas
T62 Gestión para una Centro de Recogida y Transferencia
V11 Reciclado de papel y cartón
V12 Reciclado de Plásticos
V14 Reciclado de vidrio
V15 Reciclado y reutilización de madera
V41 Reciclado y recuperación de metales y compuestos metálicos
V71 Utilización en la construcción

C/ GUILLERIES, 24, 08012 BARCELONA

Operaciones autorizadas
V11 Reciclado de papel y cartón
V12 Reciclado de Plásticos
V13 Reciclado de textil
V14 Reciclado de vidrio
V15 Reciclado y reutilización de madera
V41 Reciclado y recuperación de metales y compuestos metálicos
Contacto
Tel: 932183097
E-mail: info@reciclajetabuenca.com
Fax: 932183097
Web: www.chatarrassanchez.com

Código
gestor:
Código
NIMA:

E-174.96

E-mail: fcubel@yahoo.com
Web:
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Código
gestor:
Código
NIMA:

E-165.96

Dirección:

800228992

Dirección
de
C/ PERE IV, 441 , 08020 BARCELONA
correspondencia:

Código IMA: 800281584

C/ PERE IV, 441, 08020 BARCELONA

Dirección
de POL. IND. ZONA FRANCA - SECTOR C, C/D, 57-59 ,
correspondencia: 08040 BARCELONA

Operaciones autorizadas
T62 Gestión para una Centro de Recogida y Transferencia
V11 Reciclado de papel y cartón
V12 Reciclado de Plásticos
V14 Reciclado de vidrio
V15 Reciclado y reutilización de madera
V41 Reciclado y recuperación de metales y compuestos metálicos

Operaciones autorizadas
T62 Gestión para una Centro de Recogida y Transferencia
V11 Reciclado de papel y cartón
V12 Reciclado de Plásticos
V14 Reciclado de vidrio
V15 Reciclado y reutilización de madera
V41 Reciclado y recuperación de metales y compuestos metálicos
V45 Recuperación de cables

Actividad
Recuperación de papel y plástico mediante clasificación y prensado, de madera, mediante trituración, de
chatarra y cristal mediante clasificación. CRT de residuos peligrosos , NP peligrosos según licencia (RAEE…)

Actividad
Recuperación de chatarra mediante clasificación, corte y prensado. Clasificación de papel, madera, cristal,
plástico, selección de residuos valorizables, trituración y separación de fracciones de cable. Clasificación y
desmontaje de RAEE NP, CER de RAE, frigoríficos y otros según licencia
Contacto
Tel: 933071311
Fax: 932661323

Contacto
Tel: 933353300
Fax:
PAPELES VELA, SA

E-mail: pilar@chatarrassanchez.com
Web: www.chatarrassanchez.com

Código
gestor:
Código
NIMA:

FEMAREC, SCCL
Código
gestor:
Código
NIMA:

E-177.96

Dirección:

C/ MARESME, 65-67, 08024 BARCELONA

800227114

Dirección
de
C/ MARTÍ, 18 , 08024 BARCELONA
correspondencia:

800238329

Dirección
de
C/ ÀLAVA, 90-92 , 08018 BARCELONA
correspondencia:

Contacto
Tel: 933001836
Fax:

C/ ÀLAVA, 90-92, 08018 BARCELONA

E-mail: Web:

SERVICIOS FLOTANTES OTTO SCHWANDT, SL
Código
gestor:
Código
NIMA:

SAICA NATUR, SL
Dirección:

Dirección:

Actividad
Recuperación de papel y cartón

Actividad
Recuperación de papel mediante clasificación y prensado. Recuperación de tóneres mediante limpieza y
rellenado. CRT de residuos de acuerdo con licencia de 30/7/2012.
Contacto
Tel: 933036500
E-mail: comercial@femarec.es
Web: www.femarec.es
Fax: 933036501

E-84.94

E-180.96

Operaciones autorizadas
V11 Reciclado de papel y cartón

Operaciones autorizadas
T62 Gestión para una Centro de Recogida y Transferencia
V11 Reciclado de papel y cartón
V54 Reciclado de tóneres

Código
gestor:

E-mail: barcelona@allende.es
Web: www.saica.com

E-994.07
800490191

ESPLANADA COSTAT
08039 BARCELONA
Dirección
de ESPLANADA COSTAT
correspondencia: 08039 BARCELONA

Dirección:

DEL

FAR

LLOBREGAT,

DEL

FAR

LLOBREGAT ,

POL. IND. ZONA FRANCA - SECTOR C, C/ D, 57-59,
08040 BARCELONA
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Operaciones autorizadas
T62 Gestión para una Centro de Recogida y Transferencia
V11 Reciclado de papel y cartón
V12 Reciclado de Plásticos
V14 Reciclado de vidrio
V15 Reciclado y reutilización de madera
V41 Reciclado y recuperación de metales y compuestos metálicos

Operaciones autorizadas
V15 Reciclado y reutilización de madera
Actividad
Recuperación de palés de madera mediante clasificación y reparación.
Contacto
Tel: 933350060
Fax: 933351801

Actividad
Recuperación mediante clasificación de madera, plástico, papel, cristal y chatarra, selección de res. grals. y
transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos según relación (RAEE’S...)

ALUMINIS GIRALT, SL

Contacto
Tel: 932234099
Fax: 932234097

Código
gestor:
Código
NIMA:

E-mail: serviciosflotantes@marpol.net
Web:

UNIÓN DE TRAPEROS PARA EL RECICLAJE Y SERVICIOS, SL (UTRESE)
Código
gestor:
Código
NIMA:

E-149.96
800231245

C/ SANTANDER (INT.PASSATGE), 73, NAU C,
08020 BARCELONA
Dirección
de C/ SANTANDER (INT.PASSATGE), 73, NAU C ,
correspondencia: 08020 BARCELONA

Dirección:

800319923

C/ JOSEP FINESTRES, 13-17, 08030 BARCELONA

800432956

Dirección
de
C/ JOSEP FINESTRES, 13-17 , 08030 BARCELONA
correspondencia:

Recuperación de chatarra mediante clasificación y prensado, pelado de cable y almacenamiento de
frigoríficos, baterías y escorias de aluminio
Contacto
Tel: 933450834
Fax:

E-mail: aluminisgiralt@aluminisgiralt.com
Web: www.aluminisgiralt.com

RECU.HI.ME, SL
E-mail: Web: www.utresebarcelona.com

Código
gestor:
Código
NIMA:

ECO-GREEN PALET, SL
E-594.99

Dirección:

Actividad

Actividad
Recuperación de papel y cartón mediante clasificación y prensado

Código
gestor:
Código
NIMA:

E-812.03

Operaciones autorizadas
V41 Reciclado y recuperación de metales y compuestos metálicos
V45 Recuperación de cables

Operaciones autorizadas
V11 Reciclado de papel y cartón

Contacto
Tel: 933055210
Fax: 933055801

E-mail: a.salcedo@ecogreenpalet.com
Web: www.ecogreenpalet.es

POL. IND. ZONA FRANCA - SECTOR C, C/ A, 21,
08040 BARCELONA
Dirección
de POL. IND. ZONA FRANCA - SECTOR C, C/ A, 21 ,
correspondencia: 08040 BARCELONA

E-378.97

Dirección:

C/ TAPIOLAS, 31, 08004 BARCELONA

800265283

Dirección
de
C/ TAPIOLAS, 31 , 08004 BARCELONA
correspondencia:

Operaciones autorizadas
T62 Gestión para una Centro de Recogida y Transferencia

Dirección:

Actividad
Almacenamiento de chatarra y cable
Contacto
Tel: 934424110

E-mail:
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Fax: 934424110

Web:

JORGE BERTRAN, SA

CHATARRAS GIL, SL
Código
gestor:
Código
NIMA:

E-440.97
800280713

Código
gestor:
Código
NIMA:

POL. IND. MONSOLÍS - C/ BALMES, 170-172,
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
Dirección
de POL. IND. MONSOLÍS - C/ BALMES, 170-172 ,
correspondencia: 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Dirección:

E-307.96

Dirección:

C/ RAMON TURRO, 25, 08005 BARCELONA

800244039

Dirección
de
C/ RAMON TURRÓ, 25 , 08005 BARCELONA
correspondencia:

Operaciones autorizadas
T62 Gestión para una Centro de Recogida y Transferencia
V41 Reciclado y recuperación de metales y compuestos metálicos

Operaciones autorizadas
T62 Gestión para una Centro de Recogida y Transferencia
V11 Reciclado de papel y cartón
V41 Reciclado y recuperación de metales y compuestos metálicos
V55 Reciclado y recuperación de vehículos fuera de uso

Actividad
Recuperación de chatarra mediante clasificación y prensado, y almacenamiento de escorias y cenizas de
hierra y otros metales, baterías y frigoríficos

Actividad

Contacto
Tel: 932250917
Fax:

Recuperación de chatarra, papel y cartón mediante clasificación, descontaminación i almacenamiento de
cable, baterías, frigoríficos, madera, embases, filtros de aceite, fluorescentes, RAEES, RES generales

E-mail: Web: www.jorgebertran.com

NTR RECICLAJE DE METALES SANTS-LES CORTS, SL
Contacto
Tel: 933819946
Fax:

E-mail:
Web: www.chatarrasgil.com

JAIME DURAN, SA
Código
gestor:
Código
NIMA:

E-204.96

Dirección:

800222188

Dirección
de
C/ BAC DE RODA, 135-137 , 08018 BARCELONA
correspondencia:

Dirección:

Código NIMA:

Dirección
de
C/ VIOLANT D'HONGRIA, 24, LOC.1 , 08028 BARCELONA
correspondencia:

Código NIMA:

C/ VIOLANT D'HONGRIA, 24, LOC.1, 08028 BARCELONA

Operaciones autorizadas
V41 Reciclado y recuperación de metales y compuestos metálicos

C/ BAC DE RODA, 135-137, 08018 BARCELONA

Actividad
Recuperación de chatarra mediante clasificación y almacenamiento de baterías

Operaciones autorizadas
T62 Gestión para una Centro de Recogida y Transferencia
V41 Reciclado y recuperación de metales y compuestos metálicos

Contacto
Tel: 934906834
Fax:

Actividad
Recuperación de chatarra mediante clasificación y prensado, almacenamiento de baterías, frigoríficos y
cables
Contacto
Tel: 933070299
Fax: 933087658

Código gestor: E-688.00

E-mail: NTRreciclajes@hotmail.com
Web:

RECICLAJES SAN ADRIÁN, SL
Código
gestor:
Código
NIMA:

E-mail:
Web: www.jaimeduran.com

AV. EDUARD MARISTANY, S/N, 08930 SANT ADRIÀ DE
BESÒS

E-901.05

Dirección:

800462757

Dirección
de
C/ PLATJA, 136 , 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
correspondencia:

PAGINA 10

440

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

Operaciones autorizadas
V41 Reciclado y recuperación de metales y compuestos metálicos

Contacto
Tel: 935747086
Fax: 935747087

Actividad

E-mail: info@bidonesroma.com
Web: www.bidonesroma.com

Valorización de escorias procedentes de incineradoras de RSU
ARTESANOS DE ENVASES RECICLADOS CALVO, SL
Contacto
Tel: 933811679
Fax: 934627929

Código
gestor:
Código
NIMA:

E-mail:
Web:

VIUDA DE LAURO CLARIANA, SL
Código
gestor:
Código
NIMA:

E-955.06
800446762

E-129.95
800222422

POL. IND. NORDESTE - C/ INDÚSTRIA, 68, 08740 SANT
ANDREU DE LA BARCA
Dirección
de POL. IND. NORDESTE - C/ INDÚSTRIA, 68 , 08740 SANT
correspondencia: ANDREU DE LA BARCA

Dirección:

Operaciones autorizadas
T62 Gestión para una Centro de Recogida y Transferencia
V51 Recuperación, reutilización y regeneración de envases

POL. IND. ZONA FRANCA - C/ FEIXA LLARGA, 12,
Dirección:
08040 BARCELONA
Dirección
de POL. IND. ZONA FRANCA - C/ FEIXA LLARGA, 12 ,
correspondencia: 08040 BARCELONA

Actividad
Recuperación de bidones de plástico mediante limpieza condicionamiento y transferencia de embases
metálicos

Operaciones autorizadas
T62 Gestión para una Centro de Recogida y Transferencia
V41 Reciclado y recuperación de metales y compuestos metálicos

Contacto
Tel: 936823839
Fax: 936823817

Actividad
Valorización de chatarra y almacenamiento de baterías, RAEE’S y frigoríficos

E-mail:
Web:

BIDONES J.P. GARCÍA, SL
Contacto
Tel: 932640568
Fax: 932640569

Código
gestor:
Código
NIMA:

zonafranca@viudaclariana.com
Web: www.viudaclariana.com

BIDONES ROMA, SA
Código
gestor:
Código
NIMA:

E-869.04
800455697

E-945.06
800474420

POL. IND. PLA DE FOGARS - C/ LLEVANT, 25,
08495 FOGARS DE LA SELVA
Dirección
de POL. IND. PLA DE FOGARS - C/ LLEVANT, 25,
correspondencia: 08495 FOGARS DE LA SELVA

Dirección:

Operaciones autorizadas
T62 Gestión para una Centro de Recogida y Transferencia
V51 Recuperación, reutilización y regeneración de envases
Actividad

C/ CATALUNYA, CANTONADA C/MENORCA, S/N,
Dirección:
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Dirección
de C/ CATALUNYA, CANTONADA C/MENORCA, S/N ,
correspondencia: 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Recuperación de embases metálicos mediante limpieza y condicionamiento (primera fase) y CRT de
residuos (relación al CNS B1CNS140519)

Operaciones autorizadas
T62 Gestión para una Centro de Recogida y Transferencia
V51 Recuperación, reutilización y regeneración de envases

Contacto
Tel: 972874600
Fax: 972874857

Actividad
Recuperación de bidones metálicos y plásticos (incluye embases que han contenido productos
fitosanitarios) mediante limpieza y condicionamiento, y transferencia de residuos según relación de la
autorización

E-mail: info@bidonesjpgarcia.com
Web:

CLEMENTE SILVENTE, SL
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Código
gestor:
Código
NIMA:

E-134.95
800226446

V11 Reciclado de papel y cartón
V41 Reciclado y recuperación de metales y compuestos metálicos

POL. IND. COVA SOLERA - C/ ATENES, 13-18,
08191 RUBÍ
Dirección
de POL. IND. COVA SOLERA - C/ ATENES, 13-15,
correspondencia: 08191 RUBÍ

Dirección:

Actividad
Recuperación mediante clasificación de chatarra, papel y cartón, almacenamiento y transferencia de
baterías, frigoríficos y raee’s no peligrosos

Operaciones autorizadas
V51 Recuperación, reutilización y regeneración de envases

Contacto
Tel: 607695000
Fax:

Actividad
Recuperación de bidones metálicos y de plástico mediante limpieza y condicionamiento
Contacto
Tel: 936993212
Fax: 936974345

Abocadors
El material que no sigui aprofitable en les diferents unitats d'obra, ni pugui ser objecte de valorització haurà de
retirar-se a abocador.

E-mail: clesilvente@telefonica.net
Web: www.clementesilventesl.com

A l'entorn de la zona de projecte existeixen alguns dipòsits controlats creats per albergar aquest tipus de residus.

CENTRE DE TRIATGE BARCELONA, SA
Código
gestor:
Código
NIMA:

E-790.02
800472706

Aquests dipòsits controlats de terres i enderrocs són instal·lacions de disposició controlada de desaprofitaments en
superfície. De forma semblant a altres dipòsits de diferent classe. Existeixen uns criteris específics
d'impermeabilització del recipient, drenatge dels lixiviados, condicions d'explotació, segellat i controls posteriors a
la clausura per part dels dipòsits controlats de terres i enderrocs.

POL. IND. ZONA FRANCA - C/ D, SECTOR B, 60,
Dirección:
08040 BARCELONA
Dirección
de POL. IND. ZONA FRANCA - C/ D, SECTOR B, 60 ,
correspondencia: 08040 BARCELONA

En el Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició dels desaprofitaments dels residus en dipòsits controlats; es
regulen totes les condicions tècniques i administratives que han de complir tots els dipòsits controlats de residus, i
en concret, els de terres i enderrocs.

Operaciones autorizadas
T62 Gestión para una Centro de Recogida y Transferencia
V11 Reciclado de papel y cartón
V12 Reciclado de Plásticos
V14 Reciclado de vidrio

PUIGFEL, SA
Código
gestor:
Código
NIMA:

Actividad
Selección y transferencia de runas, selección de residuos generales, papel, madera, cristal, plástico,
chatarra, transferencia de cable

E-1439.13
800588130

E-1012.07
800506411

CTRA. SANT CUGAT, KM 3, 08290 CERDANYOLA DEL
VALLÈS
Dirección
de CTRA. SANT CUGAT, KM 3 , 08290 CERDANYOLA DEL
correspondencia: VALLÈS
Dirección:

Operaciones autorizadas
T12 Deposición de residuos no especiales

Contacto
Tel: 902100635
E-mail: info@ctb.cat
RECUPERACIONES HERMANOS VILLANOVA, SL
Código
gestor:
Código
NIMA:

E-mail: recuperacioneshnosvillanova@gmail.com
Web:

Actividad
Depósito controlado de residuos no peligrosos (clase II), según autorización

POL. IND. CAN OLLER - C/ MALLORCA, 22, NAU 3,
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Dirección
de POL. IND. CAN OLLER - C/ MALLORCA, 22, NAU 3 ,
correspondencia: 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Dirección:

Contacto
Tel: 935864644
Fax:

Operaciones autorizadas
T62 Gestión para una Centro de Recogida y Transferencia

E-mail:
Web:

UTE TRADEINSA I CIVIRL (UTE CASTELLAR)
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Código
gestor:
Código
NIMA:

PEDRERA VALLSALENT, CTRA.
08200 CASTELLAR DEL VALLÈS

C-1415,

E-1222.11

Dirección:

800550404

Dirección
de
APARTAT DE CORREUS 3172 , 08200 SABADELL
correspondencia:

PK

24.9,

Depósito controlado de tierras, runas y municipales y planta de trasvase de fracciones valorizadas de residuos
municipales y recogida selectiva
Contacto
Tel: 972368922

Operaciones autorizadas
T15 Deposición en depósitos de tierra y runas
V71 Utilización en la construcción

E-mail:

A27.6. VALORACIÓ ECONÒMICA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
El cost associat a la gestió de residus de construcció i demolició es troba desglossat a l'apartat Pressuposat. Està
valorització forma part del pressupost del projecte com un capítol independent. La quantia total per a la gestió
econòmica dels residus de la construcció i demolició, segons P.E.M. del Pressupost del Projecte, ascendeix a:
24.147,15 euros.

Actividad
Depósito controlado de tierras y runas, embases de cristal y valorización de escorias
GRUPO FSM VERTISPANIA, SL
Código
gestor:
Código
NIMA:

E-477.98

Dirección:

800292917

Dirección
correspondencia:

MASIA CAN CARRERES, CTRA.ULLASTRELL, S/N,
08190 RUBÍ
de AV. CAN FONTANALS, S/N , 08190 SANT CUGAT
DEL VALLÈS

Operaciones autorizadas
T11 Deposición de residuos inertes
T12 Deposición de residuos no especiales
Actividad
Depósito controlado de residuos no peligrosos (clase II), restringido por las autorizaciones
Contacto
Tel: 936754111
Fax: 935442515

E-mail: ingenieria@tma.es
Web:

AJ.DE LLORET DE MAR (DIP.DE RESIDUS MUNICIPALS I DE RUNES) (EXPLOTADOR GBI SERVEIS, SA)
Código
gestor:
Código
NIMA:

E-1250.11

Dirección:

CAMÍ DE LES ALEGRIES, S/N, 17310 LLORET DE MAR

1700072358

Dirección
de
PG. TORRE CAMPDORÀ, 1 , 17310 LLORET DE MAR
correspondencia:

Autor del Projecte

Operaciones autorizadas
T12 Deposición de residuos no especiales
T15 Deposición en depósitos de tierra y runas
T62 Gestión para una Centro de Recogida y Transferencia
Actividad

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
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ARQUEOLOGIA

x

D’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural
Català, l’aparició imprevista d’algun element d’interès arqueològic haurà de
ser comunicat immediatament al Servei d’Arqueologia de Barcelona (93
256 68 97).

IPAOBR-3138

x

comunicar-ho d’immediat al Servei d’Arqueologia de Barcelona per si

Sra. Anna Massó Carbonell
Cap del Departament d’Informació de Projectes i Recepcions
Gerència Ad. Infraestructures i Mobilitat – Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

PROJECTE:

ADAPTACIÓ

DEL

PROJECTE

EXECUTIU

DE

CANVI

En el cas que es produeixi alguna modificació del projecte caldrà

s’escau iniciar el procediment establert pel decret 78/2002, de 5 de març,
del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

DE

Ho informem als efectes oportuns

PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA FABRA I PUIG ENTRE
Carme Miro Alaix - DNI
40430200H (AUT)
2021.01.21 14:22:29 +01'00'

ELS CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL.

EMPLAÇAMENT: Rambla de Fabra i Puig, 1-67 / 2-100 (Districte de Sant Andreu).
Carme Miró i Alaix
En relació a la seva petició d’informació sobre l’actuació que s’ha de dur a terme a la

Barcelona, 21 de gener de 2021

rambla de Fabra i Puig, entre els carrers Gran de Sant Andreu i de Concepció Arenal
(Districte de Sant Andreu), el Servei d’Arqueologia de Barcelona informa:
x

Que per la informació conservada al Centre de Documentació d’aquest
Servei i a la Carta Arqueològica de Barcelona no consta que en l’àmbit
concret d’aquest projecte hi hagi cap tipus de resta arqueològica (per bé
que hi ha notícia de l’existència de diversos refugis antiaeri propers dels
quals se’n desconeix el traçat – refugi antiaeri 0640 1, al Teatre de Sant
Andreu; refugi antiaeri 0688 2, al carrer del Llenguadoc, 122; refugi antiaeri
1223 3, a la rambla de Fabra i Puig).

És per tot això que :
x

Considerem que l’obra es pot dur a terme sense el seguiment de cap tècnic
especialitzat en arqueologia i sense cap tipus d’estudi previ,

1

Carta Arqueològica de Barcelona (www.cartaarqueologica.bcn.cat/2461)
Carta Arqueològica de Barcelona (www.cartaarqueologica.bcn.cat/2608)
3
Carta Arqueològica de Barcelona (www.cartaarqueologica.bcn.cat/2163)
2
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A32 INFORMATIU D’ELEMENTS

A32.3. PILONES:

A32.1. INTRODUCCIÓ:

Pilona model HOSPITALET DURABLE referencia H214F, de la casa Fundició Benito, o equivalent d’una alçada de 1
metre i 95 mm de diàmetre.

En aquest annex, es proposen un seguit d'elements urbans on qualsevol al·lusió a marques i/o models que es pugui
fer es realitza a efectes indicatius, no vinculants i únicament amb caràcter de referència comparativa en el
compliment dels estàndards de qualitat requerits.

Pilona fabricada en composite d'alta resistència a l'impacte 100% reciclable, amb anell d'acer inoxidable en la part
superior. Acabat setinat, color negre forja. Ancoratge recomanat: Base encastable.

A32.2. BANCS:
Banc model NEOBARCINO llarg referencia UM304LALFSCG, de la casa Fundició Benito, o equivalent de 3 metres de
longitud. Sobri i elegant, el banc Neobarcino amb fusta FSC, que prové de tales controlades o en fusta tècnica.
L'original porta tres capes de pintura i un tractament protector a la corrosió. El NEOBARCINO, és un banc fabricat
amb peus de fosa d’alumini, que garanteix una òptima resistència a la corrosió. El tractament Ferrus es compon de
tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un
bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols color gris
martelé.
Els sis taulons de fusta tropical van tractats amb el recobriment de triple capa Lignus, protector fungicida,
insecticida i hidròfug. Tots els caragols són d'acer inoxidable.

A32.4. PILONES MODEL BAR:
Pilona model BAR atornillable referencia H214VA, de la casa Fundició Benito, o equivalent d’una alçada de 1 metre i
95 mm de diàmetre.
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A32.5. PAPERERES:
Paperera Model BCN de 70L. referencia PA606, de la casa Fundició Benito, o equivalent, amb l’anagrama de
l’Ajuntament de Barcelona.
S’ha previst la col·locació de papereres en diversos punts de l’àmbit del Projecte, amb xip incorporat per a control.
Material d’acer, acabat pintat epoxi al forn, instal·lació amb 4 perns M10x100.

A32.6. ESCOCELL:
Escocell model BRICO referencies A55N i A57N de la casa Fundició Benito, o equivalent, de mides 1,40 x 1,00
metres i 200 mm d’alçada.
Escocell fabricat en fosa dúctil sense pintar (oxidat). Es lliura en 4 peces. Ancoratge recomanat: Acte-ancoratge amb
caragols i fonamentació. NOTA: Se serveix sense oxidació. L'oxidació de l'acer corten evoluciona amb el pas del
temps i s'oxida, més o menys ràpid, en funció de la temperatura ambient i la humitat.
Nota:
Es necessiten un total de 129 unitats, s’hauran de subministrar: 65 unitats del model A57N (1,4x1,4 mts.) i 65
unitats del model A55N (1,0x1,0 mts.), i posteriorment combinar-los per tal de poder fer escocells de 1,4x1,0
metres.
Autor del Projecte

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
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BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipal, S.A.

ADAPTACIÓ PROJECTE EXECUTIU D’ESPAI PÚBLIC

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ, DEL PASSEIG
CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT
ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL
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TIP BURGUER"
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FABRA
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COLOMBIA

HOTDOKS

PIZZERIA "DIEGO"

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

"356"

NYAM NYAM

ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²

FRANKFURT'S
FABRA I PUIG

C

BAR
RESTAURANTE
"LA PUBILLA"

CAFETERIA
CERVESERIA "TIP
TIP BURGUER"

BAR RESTAURANT
"LA RAMBLETA"

LIVINGSTONE L'AROMA

NOSTRUM

MOS

PERNILERIA BARRA
DEGUSTACIÓ
"ENRIQUE TOMÁS"

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU
MACXIPA
LA VERMUTERIA

ENTREPANS
GELATS
"PIC NIC"

HOTDOKS

PIZZERIA "DIEGO"

ME
"Q
CO

"356"

RESTAURANTE
"SHANG HAI"
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PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG
CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT
ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
(PR.2021.0004)

458

DATA

ESCALA

1:750
SETEMBRE 2021 A3 -

N

DE

FULL

NOM DEL PLÀNOL

1

ESTAT ACTUAL
PLANTA ESTAT ACTUAL

4

NOM ARXIU

02AF01F04.DWG

PLÀNOL

02A

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

COLOMBIA

RAMBLA DE FABRA I PUIG 2-12/1-9
(ENTRE CARRER GRAN DE SANT ANDREU I DE NEOPÀTRIA)

C

FRANKFU RT'S
FABR A I PUIG
BAR
R ESTAUR AN TE
" LA PUBIL LA"

L IVIN GSTONE L 'AROMA

C AFETERIA
C ER VESER IA"TIP
TIP BUR GU ER"

BAR R ESTAURANT
" LA R AMBL ETA"

N OSTR UM

FABRA
EXPR ESS

MOS

BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA

C OL OMBIA
PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

MAC XIPA
L A VER MUTERIA
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CONFIANÇA"
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N YAM NYAM
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BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA
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RAMBLA DE FABRA I PUIG 28-52/23-35
(ENTRE CARRER DE LES MONGES I D'IRLANDA)
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FABR A I PUIG

C
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SU SH ITEKA

C OL OMBIA
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D EGUSTACIÓ
" EN RIQU E TOMÁS"

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU
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L A VER MUTERIA
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C
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TIP BUR GU ER"
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" LA R AMBL ETA"

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

N OSTR UM

N YAM NYAM

FABRA
EXPR ESS

MOS

BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA
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RAMBLA DE FABRA I PUIG 82-86/51-67
(ENTRE CARRER DE LES FILATURES I DE LLENGUADOC)

FRANKFU RT'S
FABR A I PUIG

C

BAR
R ESTAUR AN TE
" LA PUBIL LA"

L IVIN GSTONE L 'AROMA

C AFETERIA
C ER VESER IA"TIP
TIP BUR GU ER"

BAR R ESTAURANT
" LA R AMBL ETA"

N OSTR UM

FABRA
EXPR ESS

MOS

BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA

C OL OMBIA
PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

MAC XIPA
L A VER MUTERIA

RAMBLA DE FABRA I PUIG 86-102/67-71
(ENTRE CARRER DE LLENGUADOC I DE CONCEPCIÓ ARENAL)
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C
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SU SH ITEKA
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B
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DE
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NOM DEL PLÀNOL
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02A

4
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02AF01F04.DWG

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

SAT!
SANT ANDREU TEATRE

CAFETERIA
CERVESERIA "TIP
TIP BURGUER"

BAR RESTAURANT
"LA RAMBLETA"

MA

NOSTRUM

FABRA
EXPRESS
BONSAI

EL BAR DE
DALER

SUSHITEKA

2xØ90 mm
1xØ125 m

COLOMBIA

HOTDOKS

PIZZERIA "DIEGO"

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

"356"

NYAM NYAM

ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²

FRANKFURT'S
FABRA I PUIG

C

BAR
RESTAURANTE
"LA PUBILLA"

CAFETERIA
CERVESERIA "TIP
TIP BURGUER"

BAR RESTAURANT
"LA RAMBLETA"

LIVINGSTONE L'AROMA

NOSTRUM

MOS

LLEGENDA DEMOLICIONS I ENDERROCS
PERNILERIA BARRA
DEGUSTACIÓ
"ENRIQUE TOMÁS"

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU
MACXIPA
LA VERMUTERIA

ENTREPANS
GELATS
"PIC NIC"

HOTDOKS

PIZZERIA "DIEGO"

Demolició i enderroc de lloses de pedra arènisca al boulevard. (2.989,501 m²)

RESTAURANTE
"SHANG HAI"

Demolició i enderroc de lloses de pedra arènisca als guals. (59,923 m²)

ME
"Q
CO

"356"

Retirada de pletines de paraigües dels bars. (23 Unitats)
Protecció de columnes semafòriques. (11 Unitats)
Desmuntatge i retirada de bancs. (25 Unitats)

Demolició i enderroc d'aglomerat asfàltic. (127,406 m²)
Retirada i posterior col.locació de jardineres. (8 Unitats)
Demolició i enderroc de llambordes de calçada en les cruïlles,
amb posterior regularització amb formigó. (107,961 m²)
Demolició i enderroc d'escossells de formigó. (126 Unitats)

Retirada i posterior col.locació de barana. (9 mts)
Retirada i posterior col.locació de senyalització vertical. (8 Unitats)
Retirada i posterior col.locació de papereres. (7 Unitats)

Protecció d'arbrat existent. (126 Unitats)
Retirada i posterior recol.locació de aparcaments de bicicletes. (22 Unitats)

RAMBLA DE FABRA I PUIG
(ENTRE CARRER GRAN DE SANT ANDREU I DE CONCEPCIÓ ARENAL)
PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

% Demolició i enderroc de vorada de pedra natural arènisca i posterior col.locació
de noves vorades de pedra arenisca, sobre base formigó HM-20. (842,657 mts.)
% Demolició i enderroc de rigoles de formigó i posterior col.locació de noves
rigoles formigó 30x30 cm. color blanc, sobre base formigó HM-20. (842,657 mts.)

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.
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DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:750

N

Recrescut, neteja i recol.locació de tapes de serveis. (16 Unitats)
Protecció de columnes d'enllumenat. (28 Unitats + 1 Unitat nova)

DE

FULL

NOM DEL PLÀNOL

1
ESTAT ACTUAL

DEMOLICIONS I ENDERROCS

4

NOM ARXIU

02BF01F04.DWG

PLÀNOL

02B

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

LLEGENDA DEMOLICIONS I ENDERROCS
Demolició i enderroc de lloses de pedra arènisca al boulevard. (2.989,501 m²)

Retirada de pletines de paraigües dels bars. (23 Unitats)
Protecció de columnes semafòriques. (11 Unitats)

Demolició i enderroc de lloses de pedra arènisca als guals. (59,923 m²)

Desmuntatge i retirada de bancs. (25 Unitats)
Demolició i enderroc d'aglomerat asfàltic. (127,406 m²)
Retirada i posterior col.locació de jardineres. (8 Unitats)
Demolició i enderroc de llambordes de calçada en les cruïlles,
amb posterior regularització amb formigó. (107,961 m²)

Retirada i posterior col.locació de barana. (9 mts)
Retirada i posterior col.locació de senyalització vertical. (8 Unitats)

Demolició i enderroc d'escossells de formigó. (126 Unitats)

Retirada i posterior col.locació de papereres. (7 Unitats)
Protecció d'arbrat existent. (126 Unitats)
Retirada i posterior recol.locació de aparcaments de bicicletes. (22 Unitats)
% Demolició i enderroc de vorada de pedra natural arènisca i posterior col.locació
de noves vorades de pedra arenisca, sobre base formigó HM-20. (842,657 mts.)

Recrescut, neteja i recol.locació de tapes de serveis. (16 Unitats)

% Demolició i enderroc de rigoles de formigó i posterior col.locació de noves
rigoles formigó 30x30 cm. color blanc, sobre base formigó HM-20. (842,657 mts.)

RAMBLA DE FABRA I PUIG 2-12/1-9
(ENTRE CARRER GRAN DE SANT ANDREU I DE NEOPÀTRIA)

C

FRANKFU RT'S
FABR A I PUIG
BAR
R ESTAUR AN TE
" LA PUBIL LA"

L IVIN GSTONE L 'AROMA

Protecció de columnes d'enllumenat. (28 Unitats + 1 Unitat nova)
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D EGUSTACIÓ

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

MAC XIPA
L A VER MUTERIA

RAMBLA DE FABRA I PUIG 12-28/9-23
(ENTRE CARRER DE NEOPÀTRIA I DE LES MONGES)

EN TR EPANS
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" PIC NIC"
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H OTDOKS
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EXPR ESS
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BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA

ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²
C OL OMBIA
PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

MAC XIPA
L A VER MUTERIA

PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG
CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT
ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
(PR.2021.0004)
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DATA
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SETEMBRE 2021 A3 - 1:250

N
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PIZZERIA "D IEGO"

R ESTAUR AN TE
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H OTDOKS
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B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

DE
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NOM DEL PLÀNOL

2
ESTAT ACTUAL

DEMOLICIONS I ENDERROCS

N YAM NYAM

PLÀNOL

4

NOM ARXIU

02BF01F04.DWG

02B

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

LLEGENDA DEMOLICIONS I ENDERROCS
Demolició i enderroc de lloses de pedra arènisca al boulevard. (2.989,501 m²)

Retirada de pletines de paraigües dels bars. (23 Unitats)
Protecció de columnes semafòriques. (11 Unitats)

Demolició i enderroc de lloses de pedra arènisca als guals. (59,923 m²)

Desmuntatge i retirada de bancs. (25 Unitats)
Demolició i enderroc d'aglomerat asfàltic. (127,406 m²)
Retirada i posterior col.locació de jardineres. (8 Unitats)
Demolició i enderroc de llambordes de calçada en les cruïlles,
amb posterior regularització amb formigó. (107,961 m²)

Retirada i posterior col.locació de barana. (9 mts)
Retirada i posterior col.locació de senyalització vertical. (8 Unitats)

Demolició i enderroc d'escossells de formigó. (126 Unitats)

Retirada i posterior col.locació de papereres. (7 Unitats)
Protecció d'arbrat existent. (126 Unitats)
Retirada i posterior recol.locació de aparcaments de bicicletes. (22 Unitats)
% Demolició i enderroc de vorada de pedra natural arènisca i posterior col.locació
de noves vorades de pedra arenisca, sobre base formigó HM-20. (842,657 mts.)

Recrescut, neteja i recol.locació de tapes de serveis. (16 Unitats)

% Demolició i enderroc de rigoles de formigó i posterior col.locació de noves
rigoles formigó 30x30 cm. color blanc, sobre base formigó HM-20. (842,657 mts.)

RAMBLA DE FABRA I PUIG 28-52/23-35
(ENTRE CARRER DE LES MONGES I D'IRLANDA)

C

FRANKFU RT'S
FABR A I PUIG
BAR
R ESTAUR AN TE
" LA PUBIL LA"

L IVIN GSTONE L 'AROMA

Protecció de columnes d'enllumenat. (28 Unitats + 1 Unitat nova)
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CLUB NATACIÓ
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MAC XIPA
L A VER MUTERIA

RAMBLA DE FABRA I PUIG 52-82/35-51
(ENTRE CARRER D'IRLANDA I DE LES FILATURES)

C
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B
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N YAM NYAM
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MOS

BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA

ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²
C OL OMBIA
PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

MAC XIPA
L A VER MUTERIA

PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG
CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT
ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
(PR.2021.0004)
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N YAM NYAM
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4

NOM ARXIU

02BF01F04.DWG

02B

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

RAMBLA DE FABRA I PUIG 82-86/51-67
(ENTRE CARRER DE LES FILATURES I DE LLENGUADOC)
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L IVIN GSTONE L 'AROMA
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H OTDOKS

R ESTAUR AN TE
" SH AN G HAI"

"356"

Demolició i enderroc de lloses de pedra arènisca als guals. (59,923 m²)

N YAM NYAM

RESTAURANTE
"LA PUBILLA"

LLEGENDA DEMOLICIONS I ENDERROCS
Demolició i enderroc de lloses de pedra arènisca al boulevard. (2.989,501 m²)

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

Retirada de pletines de paraigües dels bars. (23 Unitats)
Protecció de columnes semafòriques. (11 Unitats)
Desmuntatge i retirada de bancs. (25 Unitats)

Demolició i enderroc d'aglomerat asfàltic. (127,406 m²)
Retirada i posterior col.locació de jardineres. (8 Unitats)
Demolició i enderroc de llambordes de calçada en les cruïlles,
amb posterior regularització amb formigó. (107,961 m²)
Demolició i enderroc d'escossells de formigó. (126 Unitats)

Retirada i posterior col.locació de barana. (9 mts)
Retirada i posterior col.locació de senyalització vertical. (8 Unitats)
Retirada i posterior col.locació de papereres. (7 Unitats)

Protecció d'arbrat existent. (126 Unitats)
Retirada i posterior recol.locació de aparcaments de bicicletes. (22 Unitats)
% Demolició i enderroc de vorada de pedra natural arènisca i posterior col.locació
de noves vorades de pedra arenisca, sobre base formigó HM-20. (842,657 mts.)
% Demolició i enderroc de rigoles de formigó i posterior col.locació de noves
rigoles formigó 30x30 cm. color blanc, sobre base formigó HM-20. (842,657 mts.)

Recrescut, neteja i recol.locació de tapes de serveis. (16 Unitats)
Protecció de columnes d'enllumenat. (28 Unitats + 1 Unitat nova)

RAMBLA DE FABRA I PUIG 86-102/67-71
(ENTRE CARRER DE LLENGUADOC I DE CONCEPCIÓ ARENAL)
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ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²
C OL OMBIA
PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

MAC XIPA
L A VER MUTERIA

PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG
CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT
ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
(PR.2021.0004)
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02B

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB
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ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²
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6
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6

6
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6

LLEGENDA PAVIMENTACIÓ
PERNILERIA BARRA
DEGUSTACIÓ
"ENRIQUE TOMÁS"

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU
MACXIPA
LA VERMUTERIA

ENTREPANS
GELATS
"PIC NIC"

Pintat de superfície d'aglomerat asfàltic amb pintura RAL-7043, tres capes.
(3.096,878 m²)

Resposició de paviment de panot de 20x20 cm. de 4 pastilles i 4 cm. de gruix sobre base de formigó
Vorada de pedra natural arenisca, equivalent a les existent, per a reposicions, en vorades i guals. (842,657 mts.)

PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

Rigoles de formigó 30x30 cm. color blanc, sobre base formigó HM-20. (842,657 mts.)

Suministre i col.locació de Paperera de 70L. (20 Unitats)

Escossell de xapa corten de 1,40x1,00 mts. (129 Unitats)
Recol.locació de barana. (9 mts)
Recol.locació de senyalització vertical. (8 Unitats)
Recol.locació de jardineres. (8 Unitats)
Protecció columnes semafòriques.(11 Unitats) i desplaçament de 1 semàfor.
Retirada i posterior recol.locació de aparcaments de bicicletes. (22 Unitats)
4 - Espai Reservat per a les terrasses (3,0x3,0 mts. 4 Taules) (6 Unitats)
6 - Espai Reservat per a les terrasses (4,5x3,0 mts. 6 Taules) (19 Unitats)
8 - Espai Reservat per a les terrasses (6,0x3,0 mts. 8 Taules) (2 Unitats)

Pintura horitzontal per a passos de vianants (45,960 m² en 16 guals)

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

"356"

Suministre i col.locació de banc de fusta i suport de fundició de ferro
de 3 metres de longitud. (30 Unitats)

Xapa d'acer corten de h=200mm. i 10 mm de gruix, amb ancoratges metàlics sobre base de gormigó HM-20. (94,343 mts.)

AUTOR DEL PROJECTE

Ivan Moraz, Eng. Tèc.

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG
CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT
ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
(PR.2021.0004)
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DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:750

4

HOTDOKS

Suministre i col.locació de columna d'enllumenat F08 (1 Unitat)

Suministre i plantació de plataner amb tutor. (3 Unitats)

7 cm. de Base amb Mescla Bituminosa en calent tipus AC22 BIN 50/70S (S20)
5 cm. de Mescla Bituminosa en calent tipus AC16 SURF 50/70 D (D12), a les cruïlles
(173,278 m²)

RAMBLA DE FABRA I PUIG
(ENTRE CARRER GRAN DE SANT ANDREU I DE CONCEPCIÓ ARENAL)

8

4

4

LLEGENDA MOBILIARI URBÀ
PIZZERIA "DIEGO"

4 cm. de Base amb Mescla Bituminosa en calent tipus AC16 BIN 50/70G (G12)
4 cm. de Mescla Bituminosa en calent tipus AC11 SURF PMB 45/80-65D (D8), a zona Terrasses , guals vianants, rampes
(1.620,000 m²)
4 cm. de Base amb Mescla Bituminosa en calent tipus AC16 BIN 50/70G (G12)
4 cm. de Mescla Bituminosa en calent tipus AC18 SURF 50/70 D (D6), al Boulevard amb posterior grabat de la superfície
(1.476,878 m²)

RESTAURANTE
"SHANG HAI"

8

N
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PAVIMENTACIÓ
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03A
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ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

ME
"Q
CO

LLEGENDA PAVIMENTACIÓ

LLEGENDA MOBILIARI URBÀ
Suministre i col.locació de columna d'enllumenat F08 (1 Unitat)

4 cm. de Base amb Mescla Bituminosa en calent tipus AC16 BIN 50/70G (G12)
4 cm. de Mescla Bituminosa en calent tipus AC11 SURF PMB 45/80-65D (D8), a zona Terrasses , guals vianants, rampes
(1.620,000 m²)
4 cm. de Base amb Mescla Bituminosa en calent tipus AC16 BIN 50/70G (G12)
4 cm. de Mescla Bituminosa en calent tipus AC18 SURF 50/70 D (D6), al Boulevard amb posterior grabat de la superfície
(1.476,878 m²)

Suministre i col.locació de banc de fusta i suport de fundició de ferro
de 3 metres de longitud. (30 Unitats)
Suministre i col.locació de Paperera de 70L. (20 Unitats)

Pintat de superfície d'aglomerat asfàltic amb pintura RAL-7043, tres capes.
(3.096,878 m²)

Suministre i plantació de plataner amb tutor. (3 Unitats)

7 cm. de Base amb Mescla Bituminosa en calent tipus AC22 BIN 50/70S (S20)
5 cm. de Mescla Bituminosa en calent tipus AC16 SURF 50/70 D (D12), a les cruïlles
(173,278 m²)

Escossell de xapa corten de 1,40x1,00 mts. (129 Unitats)
Recol.locació de barana. (9 mts)

Resposició de paviment de panot de 20x20 cm. de 4 pastilles i 4 cm. de gruix sobre base de formigó

Recol.locació de senyalització vertical. (8 Unitats)
Recol.locació de jardineres. (8 Unitats)

Vorada de pedra natural arenisca, equivalent a les existent, per a reposicions, en vorades i guals. (842,657 mts.)

Protecció columnes semafòriques.(11 Unitats) i desplaçament de 1 semàfor.

Rigoles de formigó 30x30 cm. color blanc, sobre base formigó HM-20. (842,657 mts.)

Retirada i posterior recol.locació de aparcaments de bicicletes. (22 Unitats)

Xapa d'acer corten de h=200mm. i 10 mm de gruix, amb ancoratges metàlics sobre base de gormigó HM-20. (94,343 mts.)
4 - Espai Reservat per a les terrasses (3,0x3,0 mts. 4 Taules) (6 Unitats)
6 - Espai Reservat per a les terrasses (4,5x3,0 mts. 6 Taules) (19 Unitats)
8 - Espai Reservat per a les terrasses (6,0x3,0 mts. 8 Taules) (2 Unitats)

Pintura horitzontal per a passos de vianants (45,960 m² en 16 guals)
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(ENTRE CARRER GRAN DE SANT ANDREU I DE NEOPÀTRIA)
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RAMBLA DE FABRA I PUIG 12-28/9-23
(ENTRE CARRER DE NEOPÀTRIA I DE LES MONGES)
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ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²
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PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG
CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT
ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
(PR.2021.0004)
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ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:250

N
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R ESTAUR AN TE
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B

MERCAODEON
"QUALITAT I
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DE
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NOM DEL PLÀNOL

2
PAVIMENTACIÓ
PLANTA PAVIMENTACIÓ

N YAM NYAM

PLÀNOL

4

NOM ARXIU

03AF01F04.DWG

03A

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

LLEGENDA PAVIMENTACIÓ

LLEGENDA MOBILIARI URBÀ
Suministre i col.locació de columna d'enllumenat F08 (1 Unitat)

4 cm. de Base amb Mescla Bituminosa en calent tipus AC16 BIN 50/70G (G12)
4 cm. de Mescla Bituminosa en calent tipus AC11 SURF PMB 45/80-65D (D8), a zona Terrasses , guals vianants, rampes
(1.620,000 m²)
4 cm. de Base amb Mescla Bituminosa en calent tipus AC16 BIN 50/70G (G12)
4 cm. de Mescla Bituminosa en calent tipus AC18 SURF 50/70 D (D6), al Boulevard amb posterior grabat de la superfície
(1.476,878 m²)

Suministre i col.locació de banc de fusta i suport de fundició de ferro
de 3 metres de longitud. (30 Unitats)
Suministre i col.locació de Paperera de 70L. (20 Unitats)

Pintat de superfície d'aglomerat asfàltic amb pintura RAL-7043, tres capes.
(3.096,878 m²)

Suministre i plantació de plataner amb tutor. (3 Unitats)

7 cm. de Base amb Mescla Bituminosa en calent tipus AC22 BIN 50/70S (S20)
5 cm. de Mescla Bituminosa en calent tipus AC16 SURF 50/70 D (D12), a les cruïlles
(173,278 m²)

Escossell de xapa corten de 1,40x1,00 mts. (129 Unitats)
Recol.locació de barana. (9 mts)

Resposició de paviment de panot de 20x20 cm. de 4 pastilles i 4 cm. de gruix sobre base de formigó

Recol.locació de senyalització vertical. (8 Unitats)
Recol.locació de jardineres. (8 Unitats)

Vorada de pedra natural arenisca, equivalent a les existent, per a reposicions, en vorades i guals. (842,657 mts.)

Protecció columnes semafòriques.(11 Unitats) i desplaçament de 1 semàfor.

Rigoles de formigó 30x30 cm. color blanc, sobre base formigó HM-20. (842,657 mts.)

Retirada i posterior recol.locació de aparcaments de bicicletes. (22 Unitats)

Xapa d'acer corten de h=200mm. i 10 mm de gruix, amb ancoratges metàlics sobre base de gormigó HM-20. (94,343 mts.)
4 - Espai Reservat per a les terrasses (3,0x3,0 mts. 4 Taules) (6 Unitats)
6 - Espai Reservat per a les terrasses (4,5x3,0 mts. 6 Taules) (19 Unitats)
8 - Espai Reservat per a les terrasses (6,0x3,0 mts. 8 Taules) (2 Unitats)

Pintura horitzontal per a passos de vianants (45,960 m² en 16 guals)
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Pintat de superfície d'aglomerat asfàltic amb pintura RAL-7043, tres capes.
(3.096,878 m²)

N YAM NYAM

RESTAURANTE
"LA PUBILLA"

LLEGENDA MOBILIARI URBÀ

4 cm. de Base amb Mescla Bituminosa en calent tipus AC16 BIN 50/70G (G12)
4 cm. de Mescla Bituminosa en calent tipus AC11 SURF PMB 45/80-65D (D8), a zona Terrasses , guals vianants, rampes
(1.620,000 m²)
4 cm. de Base amb Mescla Bituminosa en calent tipus AC16 BIN 50/70G (G12)
4 cm. de Mescla Bituminosa en calent tipus AC18 SURF 50/70 D (D6), al Boulevard amb posterior grabat de la superfície
(1.476,878 m²)

B
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Suministre i col.locació de columna d'enllumenat F08 (1 Unitat)
Suministre i col.locació de banc de fusta i suport de fundició de ferro
de 3 metres de longitud. (30 Unitats)
Suministre i col.locació de Paperera de 70L. (20 Unitats)
Suministre i plantació de plataner amb tutor. (3 Unitats)

7 cm. de Base amb Mescla Bituminosa en calent tipus AC22 BIN 50/70S (S20)
5 cm. de Mescla Bituminosa en calent tipus AC16 SURF 50/70 D (D12), a les cruïlles
(173,278 m²)

Escossell de xapa corten de 1,40x1,00 mts. (129 Unitats)
Recol.locació de barana. (9 mts)

Resposició de paviment de panot de 20x20 cm. de 4 pastilles i 4 cm. de gruix sobre base de formigó

Recol.locació de senyalització vertical. (8 Unitats)

Vorada de pedra natural arenisca, equivalent a les existent, per a reposicions, en vorades i guals. (842,657 mts.)

Recol.locació de jardineres. (8 Unitats)
Protecció columnes semafòriques.(11 Unitats) i desplaçament de 1 semàfor.

Rigoles de formigó 30x30 cm. color blanc, sobre base formigó HM-20. (842,657 mts.)

Retirada i posterior recol.locació de aparcaments de bicicletes. (22 Unitats)

Xapa d'acer corten de h=200mm. i 10 mm de gruix, amb ancoratges metàlics sobre base de gormigó HM-20. (94,343 mts.)
4 - Espai Reservat per a les terrasses (3,0x3,0 mts. 4 Taules) (6 Unitats)
6 - Espai Reservat per a les terrasses (4,5x3,0 mts. 6 Taules) (19 Unitats)
8 - Espai Reservat per a les terrasses (6,0x3,0 mts. 8 Taules) (2 Unitats)

Pintura horitzontal per a passos de vianants (45,960 m² en 16 guals)
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DETALL DE GUALS D'ASFALT

SECCIO FERM BOULEVARD RAMBLA FABRA I PUIG
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
AC11 SURF PMB 45/80-65 D (D8) - 4 CM.

GUAL DE VIANANTS /120 AMB MBC
AC11 SURF PMB 45/80-65 D (D8) - 4 CM.

MORTER D'ASSENTAMENT M.C.P.-3

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
AC18 SURF 50/70 D (D6) - 4 CM. - GRABAT

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
AC16 BIN 50/70 G (G12) - 4 CM.

BASE EXISTENT

SUB-BASE EXISTENT
FONAMENT DE FORMIGÓ HM-20

REG DE CURAT i D'ADHERENCIA

DETALL TROBADA PAVIMENTS RAMPES I CRUÏLLES RAMBLA FABRA I PUIG

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
AC22 BIN 50/70 S (S20) - 7 CM.

ENCINTAT GRANITIC
30X26X50 CM.

DETALL TROBADA VORERA I CALÇADA AMB EL BOULEVARD

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
AC22 BIN 50/70 S (S20) - 7 CM.

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

AC16 SURF 50/70 D (D12) - 5 CM.

AC16 SURF 50/70 D (D12) - 5 CM.

VORADA DE PEDRA NATURAL ARÈNISCA

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
AC11 SURF PMB 45/80-65 D (D8) - 4 CM.
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
AC16 BIN 50/70 G (G12) - 4 CM.

RIGOLA 20x20x8cm.

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

BASE. FORMIGÓ HM-20

AC18 SURF PMB 50/70 D (D6) - 4 CM. - GRABAT

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
AC16 SURF 50/70 D (D12) - 5 CM.
BASE EXISTENT

SOLERA DE FORMIGO HM20

SUB-BASE EXISTENT

SOLERA DE FORMIGO HM20

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
AC22 BIN 50/70 S (S20) - 7 CM.
REG DE CURAT i D'ADHERENCIA
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DETALL RASES EN CALÇADA AMB SOBREAMPLES AL AGLOMERAT ALS CREUAMENTS DE LA RAMBLA FABRA I PUIG
ENDERROC DE D'AGLOMERAT

EXCAVACIÓ PRISMA 0,40X0,40 MTS.

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

0,50 MTS. DE SOBREAMPLES

0.50

0.40

AC22 BIN 50/70 S (S20) - 7 CM.

0.50

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

0.07

0.40

0.05

AC16 SURF 50/70 D (D12) - 5 CM.

SOLERA DE FORMIGO HM20

TERRES COMPACTADES AL 95%

DETALL EXCAVACIÓ RASA EN CALÇADA

D'AGLOMERAT

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

0,50 MTS. DE SOBREAMPLES

AC22 BIN 50/70 S (S20) - 7 CM.
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

1.40

AC16 SURF 50/70 D (D12) - 5 CM.

0.50

0.07

0.40
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PRISMA 0,40X0,40 MTS.

SOLERA DE FORMIGO HM20

0.40
DETALL PRISMA EN CALÇADA

TERRES COMPACTADES AL 95%
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Els passos de vianants hauran de tenir, en la seva part central, una PTI linial.
Aquesta senyalització podotàctil de pavimentació tàctil d'invidents, es realitzarà
mitjançant un grabat al asfalt en calent, amb la plantilla corresponent, amb unes
dimensions de 1,20 metres d'amplada i 4 metres de longitud
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LLEGENDA SECCIÓ:
1

PAVIMENT DE LLOSA DE PEDRA NATURAL ARÈNISCA 60X40X7 CM.
SOBRE BASE DE FORMIGO HM20 DE 20 CM. DE GRUIX

2

PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC PER AL BOULEVARD DE 8 CM.
SOBRE BASE DE FORMIGO HM20., AMB POSTERIOR GRABAT DE LA SUPERFÍCIE.

3

PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC PER AL BOULEVARD DE 8 CM.
SOBRE BASE DE FORMIGO HM20.

4

PAVIMENT ASFALTIC 12 CM. , SOLERA FORMIGÓ 20 CM. I 30 CM. TOT-U ARTIFICIAL

5

VORADA GRANITICA 20X25 CM. FLAMEJADA A DUES CARES SOBRE FORMIGO HM20

6

VORADA PEDRA NATURAL ARÈNISCA 20X25 CM. SOBRE FORMIGO HM20

7

FANAL DE LLUM MODEL FO8 DE IEP

8

RIGOLA DE FORMIGÓ DE 30X30X8 CM. SOBRE BASE DE FORMIGO HM20

9

ESCOSSELL DE FORMIGÓ 0,90X1,50 MTS.

10 NOU ESCOSSELL METÀLIC RECTANGULAR .
11 PLATANER
12 PRISMA DE TUBULARS EN PREVISIÓ DE SERVEIS
13 PAVIMENT DE LLOSETA DE FORMIGO TIPUS "PANOT" DE 20X20X4 CM.

SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX. I 4 CM. DE MORTER

ESCALA 1:200

ESTAT ACTUAL
Rambla de Fabra i Puig
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LLEGENDA SECCIÓ:
1

PAVIMENT DE LLOSA DE PEDRA NATURAL ARÈNISCA 60X40X7 CM.
SOBRE BASE DE FORMIGO HM20 DE 20 CM. DE GRUIX

2

PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC PER AL BOULEVARD DE 8 CM.
SOBRE BASE DE FORMIGO HM20., AMB POSTERIOR GRABAT DE LA SUPERFÍCIE.

3

PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC PER AL BOULEVARD DE 8 CM.
SOBRE BASE DE FORMIGO HM20.

4

PAVIMENT ASFALTIC 12 CM. , SOLERA FORMIGÓ 20 CM. I 30 CM. TOT-U ARTIFICIAL

5

VORADA GRANITICA 20X25 CM. FLAMEJADA A DUES CARES SOBRE FORMIGO HM20

6

VORADA PEDRA NATURAL ARÈNISCA 20X25 CM. SOBRE FORMIGO HM20

7

FANAL DE LLUM MODEL FO8 DE IEP

8

RIGOLA DE FORMIGÓ DE 30X30X8 CM. SOBRE BASE DE FORMIGO HM20

9

ESCOSSELL DE FORMIGÓ 0,90X1,50 MTS.

10 NOU ESCOSSELL METÀLIC RECTANGULAR .
11 PLATANER
12 PRISMA DE TUBULARS EN PREVISIÓ DE SERVEIS
13 PAVIMENT DE LLOSETA DE FORMIGO TIPUS "PANOT" DE 20X20X4 CM.

SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX. I 4 CM. DE MORTER

ESCALA 1:200

ESTAT PROJECTE
Rambla de Fabra i Puig

11
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NOTA:
ÚNICAMENT HI HA CANVI DE PAVIMENT AL PASSEIG CENTRAL,
DE PEDRA NATURAL ARÈNISCA, ES COL.LOCARÀ AGLOMERAT

S'INCLOU PRISMA DE SERVEIS, PER A LES TERRASSES DELS BARS.
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LLEGENDA INFRAESTRUCTURES TERRASSES:
Prisma de serveis, formació de rasa 0,40x0,40 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,30x0,30 mts., amb
2xØ90mm + 1xØ125 mm tubs coarrugats PVC de doble capa, senyalització i xarxa terra amb cable coure 1x35 mm. (L=498,332 mts.)
Pericó quadrat de Serveis 60x60 cm., per a canalització de serveis a les terrasses,
inclòs bastiment i tapa de fosa amb clau. (29 Unitats al Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig).
Prisma de creuaments de calçada, formació de rasa 0,40x0,40 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,30x0,30 mts.,
amb 2xØ90mm + 1xØ125 mm tubs coarrugats PVC doble capa, senyalització i xarxa terra amb cable coure 1x35 mm. (L=132,300 mts.)
Pericó quadrat de Serveis 60x60 cm., per a canalització de serveis a les terrasses,
inclòs bastiment i tapa de fosa amb clau. (18 Unitats al Lateral del Passeig de la Rambla de Fabra i Puig).
Pericó quadrat conexió Terrasses 40x40 cm. (27 Unitats).
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Forat amb tapa, per a l'ubicació del paraigües. (27 Unitats).
Futura conexió dels Bars a la nova xarxa d'infraestructures de les Terrasses.
Prisma de conexió d'enllumenat amb la formació de rasa 0,40x0,60 mts., (L=31,15 mts.)
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LLEGENDA INFRAESTRUCTURES TERRASSES:
Prisma de serveis, formació de rasa 0,40x0,40 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,30x0,30 mts., amb
2xØ90mm + 1xØ125 mm tubs coarrugats PVC de doble capa, senyalització i xarxa terra amb cable coure 1x35 mm. (L=498,332 mts.)
Pericó quadrat de Serveis 60x60 cm., per a canalització de serveis a les terrasses,
inclòs bastiment i tapa de fosa amb clau. (29 Unitats al Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig).
Prisma de creuaments de calçada, formació de rasa 0,40x0,40 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,30x0,30 mts.,
amb 2xØ90mm + 1xØ125 mm tubs coarrugats PVC doble capa, senyalització i xarxa terra amb cable coure 1x35 mm. (L=132,300 mts.)
Pericó quadrat de Serveis 60x60 cm., per a canalització de serveis a les terrasses,
inclòs bastiment i tapa de fosa amb clau. (18 Unitats al Lateral del Passeig de la Rambla de Fabra i Puig).
Pericó quadrat conexió Terrasses 40x40 cm. (27 Unitats).
Forat amb tapa, per a l'ubicació del paraigües. (27 Unitats).
Futura conexió dels Bars a la nova xarxa d'infraestructures de les Terrasses.
Prisma de conexió d'enllumenat amb la formació de rasa 0,40x0,60 mts., (L=31,15 mts.)
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LLEGENDA INFRAESTRUCTURES TERRASSES:
Prisma de serveis, formació de rasa 0,40x0,40 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,30x0,30 mts., amb
2xØ90mm + 1xØ125 mm tubs coarrugats PVC de doble capa, senyalització i xarxa terra amb cable coure 1x35 mm. (L=498,332 mts.)
Pericó quadrat de Serveis 60x60 cm., per a canalització de serveis a les terrasses,
inclòs bastiment i tapa de fosa amb clau. (29 Unitats al Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig).
Prisma de creuaments de calçada, formació de rasa 0,40x0,40 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,30x0,30 mts.,
amb 2xØ90mm + 1xØ125 mm tubs coarrugats PVC doble capa, senyalització i xarxa terra amb cable coure 1x35 mm. (L=132,300 mts.)
Pericó quadrat de Serveis 60x60 cm., per a canalització de serveis a les terrasses,
inclòs bastiment i tapa de fosa amb clau. (18 Unitats al Lateral del Passeig de la Rambla de Fabra i Puig).
Pericó quadrat conexió Terrasses 40x40 cm. (27 Unitats).
Forat amb tapa, per a l'ubicació del paraigües. (27 Unitats).
Futura conexió dels Bars a la nova xarxa d'infraestructures de les Terrasses.
Prisma de conexió d'enllumenat amb la formació de rasa 0,40x0,60 mts., (L=31,15 mts.)
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LLEGENDA INFRAESTRUCTURES TERRASSES:
Prisma de serveis, formació de rasa 0,40x0,40 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,30x0,30 mts., amb
2xØ90mm + 1xØ125 mm tubs coarrugats PVC de doble capa, senyalització i xarxa terra amb cable coure 1x35 mm. (L=498,332 mts.)
Pericó quadrat de Serveis 60x60 cm., per a canalització de serveis a les terrasses,
inclòs bastiment i tapa de fosa amb clau. (29 Unitats al Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig).
Prisma de creuaments de calçada, formació de rasa 0,40x0,40 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,30x0,30 mts.,
amb 2xØ90mm + 1xØ125 mm tubs coarrugats PVC doble capa, senyalització i xarxa terra amb cable coure 1x35 mm. (L=132,300 mts.)
Pericó quadrat de Serveis 60x60 cm., per a canalització de serveis a les terrasses,
inclòs bastiment i tapa de fosa amb clau. (18 Unitats al Lateral del Passeig de la Rambla de Fabra i Puig).
Pericó quadrat conexió Terrasses 40x40 cm. (27 Unitats).
Forat amb tapa, per a l'ubicació del paraigües. (27 Unitats).
Futura conexió dels Bars a la nova xarxa d'infraestructures de les Terrasses.
Prisma de conexió d'enllumenat amb la formació de rasa 0,40x0,60 mts., (L=31,15 mts.)
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TIP BUR GU ER"

BAR R ESTAURANT
" LA R AMBL ETA"

L IVIN GSTONE L 'AROMA

N OSTR UM

FABRA
EXPR ESS

MOS

BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA

6

6

6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

4

8

4

6

4

6

6

6

4

C OL OMBIA
PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

MAC XIPA
L A VER MUTERIA

PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.
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DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:50

N

EN TR EPANS
GEL ATS
" PIC NIC"

PIZZERIA "D IEGO"

R ESTAUR AN TE
" SH AN G HAI"

NOM DEL PLÀNOL

INFRAESTRUCTURES
DETALL TIPUS TERRASSES

H OTDOKS
"356"

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

N YAM NYAM

DE

FULL

2

PLÀNOL

06A

16

NOM ARXIU

06AF01F16.DWG

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

Eix Rambla

Eix Rambla

C

ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²

4

FRANKFU RT'S
FABR A I PUIG
BAR
R ESTAUR AN TE
" LA PUBIL LA"

C AFETERIA
C ER VESER IA"TIP
TIP BUR GU ER"

BAR R ESTAURANT
" LA R AMBL ETA"

L IVIN GSTONE L 'AROMA

N OSTR UM

FABRA
EXPR ESS

MOS

BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA

6

6

6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

4

8

4

6

4

6

6

6

4

C OL OMBIA
PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

MAC XIPA
L A VER MUTERIA

PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.
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CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT
ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
(PR.2021.0004)
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DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:50

N

EN TR EPANS
GEL ATS
" PIC NIC"

PIZZERIA "D IEGO"

R ESTAUR AN TE
" SH AN G HAI"

NOM DEL PLÀNOL

INFRAESTRUCTURES
DETALL TIPUS TERRASSES

H OTDOKS
"356"

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

N YAM NYAM

DE

FULL

3

PLÀNOL

16

NOM ARXIU

06AF01F16.DWG

06A

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

Eix Rambla

ambla

C

ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²

4

FRANKFU RT'S
FABR A I PUIG
BAR
R ESTAUR AN TE
" LA PUBIL LA"

C AFETERIA
C ER VESER IA"TIP
TIP BUR GU ER"

BAR R ESTAURANT
" LA R AMBL ETA"

L IVIN GSTONE L 'AROMA

N OSTR UM

FABRA
EXPR ESS

MOS

BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA

6

6

6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

4

8

4

6

4

6

6

6

4

C OL OMBIA
PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

MAC XIPA
L A VER MUTERIA

PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG
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DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:50

N

EN TR EPANS
GEL ATS
" PIC NIC"

PIZZERIA "D IEGO"

R ESTAUR AN TE
" SH AN G HAI"

NOM DEL PLÀNOL

INFRAESTRUCTURES
DETALL TIPUS TERRASSES

H OTDOKS
"356"

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

FULL

4

N YAM NYAM

DE

PLÀNOL

16

NOM ARXIU

06AF01F16.DWG

06A
ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

Eix Rambla

C

ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²

4

FRANKFU RT'S
FABR A I PUIG
BAR
R ESTAUR AN TE
" LA PUBIL LA"

C AFETERIA
C ER VESER IA"TIP
TIP BUR GU ER"

BAR R ESTAURANT
" LA R AMBL ETA"

L IVIN GSTONE L 'AROMA

N OSTR UM

FABRA
EXPR ESS

MOS

BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA

6

6

6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

4

8

4

6

4

6

6

6

4

C OL OMBIA
PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

MAC XIPA
L A VER MUTERIA

PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG
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DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:50

N

EN TR EPANS
GEL ATS
" PIC NIC"

PIZZERIA "D IEGO"

R ESTAUR AN TE
" SH AN G HAI"

NOM DEL PLÀNOL

INFRAESTRUCTURES
DETALL TIPUS TERRASSES

H OTDOKS
"356"

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

N YAM NYAM

DE

FULL

5

PLÀNOL

06A

16

NOM ARXIU

06AF01F16.DWG

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

Eix Rambla

Eix Rambla

C

ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²

4

FRANKFU RT'S
FABR A I PUIG
BAR
R ESTAUR AN TE
" LA PUBIL LA"

C AFETERIA
C ER VESER IA"TIP
TIP BUR GU ER"

BAR R ESTAURANT
" LA R AMBL ETA"

L IVIN GSTONE L 'AROMA

N OSTR UM

FABRA
EXPR ESS

MOS

BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA

6

6

6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

4

8

4

6

4

6

6

6

4

C OL OMBIA
PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

MAC XIPA
L A VER MUTERIA

PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG
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DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:50

N

EN TR EPANS
GEL ATS
" PIC NIC"

PIZZERIA "D IEGO"

R ESTAUR AN TE
" SH AN G HAI"

NOM DEL PLÀNOL

INFRAESTRUCTURES
DETALL TIPUS TERRASSES

H OTDOKS
"356"

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

N YAM NYAM

DE

FULL

6

PLÀNOL

06A

16

NOM ARXIU

06AF01F16.DWG

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

Eix Rambla

Eix Rambla

C

ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²

4

FRANKFU RT'S
FABR A I PUIG
BAR
R ESTAUR AN TE
" LA PUBIL LA"

C AFETERIA
C ER VESER IA"TIP
TIP BUR GU ER"

BAR R ESTAURANT
" LA R AMBL ETA"

L IVIN GSTONE L 'AROMA

N OSTR UM

FABRA
EXPR ESS

MOS

BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA

6

6

6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

4

8

4

6

4

6

6

6

4

C OL OMBIA
PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

MAC XIPA
L A VER MUTERIA

PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG
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ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
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DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:50

N

EN TR EPANS
GEL ATS
" PIC NIC"

PIZZERIA "D IEGO"

R ESTAUR AN TE
" SH AN G HAI"

NOM DEL PLÀNOL

INFRAESTRUCTURES
DETALL TIPUS TERRASSES

H OTDOKS
"356"

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

N YAM NYAM

DE

FULL

7

PLÀNOL

16

NOM ARXIU

06AF01F16.DWG

06A

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

Eix Rambla

Eix Rambla

C

ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²

4

FRANKFU RT'S
FABR A I PUIG
BAR
R ESTAUR AN TE
" LA PUBIL LA"

C AFETERIA
C ER VESER IA"TIP
TIP BUR GU ER"

BAR R ESTAURANT
" LA R AMBL ETA"

L IVIN GSTONE L 'AROMA

N OSTR UM

FABRA
EXPR ESS

MOS

BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA

6

6

6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

4

8

4

6

4

6

6

6

4

C OL OMBIA
PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

MAC XIPA
L A VER MUTERIA

PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG
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DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:50

N

EN TR EPANS
GEL ATS
" PIC NIC"

PIZZERIA "D IEGO"

R ESTAUR AN TE
" SH AN G HAI"

NOM DEL PLÀNOL

INFRAESTRUCTURES
DETALL TIPUS TERRASSES

H OTDOKS
"356"

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

N YAM NYAM

DE

FULL

8

PLÀNOL

06A

16

NOM ARXIU

06AF01F16.DWG

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

Eix Rambla

Eix Rambla

C

ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²

4

FRANKFU RT'S
FABR A I PUIG
BAR
R ESTAUR AN TE
" LA PUBIL LA"

C AFETERIA
C ER VESER IA"TIP
TIP BUR GU ER"

BAR R ESTAURANT
" LA R AMBL ETA"

L IVIN GSTONE L 'AROMA

N OSTR UM

FABRA
EXPR ESS

MOS

BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA

6

6

6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

4

8

4

6

4

6

6

6

4

C OL OMBIA
PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

MAC XIPA
L A VER MUTERIA

PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.
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487

DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:50

N

EN TR EPANS
GEL ATS
" PIC NIC"

PIZZERIA "D IEGO"

R ESTAUR AN TE
" SH AN G HAI"

NOM DEL PLÀNOL

INFRAESTRUCTURES
DETALL TIPUS TERRASSES

H OTDOKS
"356"

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

FULL

9

N YAM NYAM

DE

16

NOM ARXIU

06AF01F16.DWG

PLÀNOL

06A

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

Eix Rambla

Eix

Eix Rambla

C

ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²

4

FRANKFU RT'S
FABR A I PUIG
BAR
R ESTAUR AN TE
" LA PUBIL LA"

C AFETERIA
C ER VESER IA"TIP
TIP BUR GU ER"

BAR R ESTAURANT
" LA R AMBL ETA"

L IVIN GSTONE L 'AROMA

N OSTR UM

FABRA
EXPR ESS

MOS

BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA

6

6

6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

4

8

4

6

4

6

6

6

4

C OL OMBIA
PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

MAC XIPA
L A VER MUTERIA

PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.
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DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:50

N

EN TR EPANS
GEL ATS
" PIC NIC"

PIZZER IA "DIEGO"

R ESTAUR AN TE
" SH AN G HAI"

NOM DEL PLÀNOL

INFRAESTRUCTURES
DETALL TIPUS TERRASSES

H OTDOKS
"356"

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

N YAM NYAM

DE

FULL

10

PLÀNOL

06A

16

NOM ARXIU

06AF01F16.DWG

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

Eix Rambla

C

ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²

4

FRANKFU RT'S
FABR A I PUIG
BAR
R ESTAUR AN TE
" LA PUBIL LA"

C AFETERIA
C ER VESER IA"TIP
TIP BUR GU ER"

BAR R ESTAURANT
" LA R AMBL ETA"

L IVIN GSTONE L 'AROMA

N OSTR UM

FABRA
EXPR ESS

MOS

BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA

6

6

6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

4

8

4

6

4

6

6

6

4

C OL OMBIA
PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

MAC XIPA
L A VER MUTERIA

PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG
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DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:50

N

EN TR EPANS
GEL ATS
" PIC NIC"

PIZZERIA "D IEGO"

R ESTAUR AN TE
" SH AN G HAI"

NOM DEL PLÀNOL

INFRAESTRUCTURES
DETALL TIPUS TERRASSES

H OTDOKS
"356"

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

FULL

11

N YAM NYAM

DE

PLÀNOL

16

NOM ARXIU

06AF01F16.DWG

06A

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

Eix Rambla

C

ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²

4

FRANKFU RT'S
FABR A I PUIG
BAR
R ESTAUR AN TE
" LA PUBIL LA"

C AFETERIA
C ER VESER IA"TIP
TIP BUR GU ER"

BAR R ESTAURANT
" LA R AMBL ETA"

L IVIN GSTONE L 'AROMA

N OSTR UM

FABRA
EXPR ESS

MOS

BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA

6

6

6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

4

8

4

6

4

6

6

6

4

C OL OMBIA
PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

MAC XIPA
L A VER MUTERIA

PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.
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DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:50

N

EN TR EPANS
GEL ATS
" PIC NIC"

PIZZERIA "D IEGO"

R ESTAUR AN TE
" SH AN G HAI"

NOM DEL PLÀNOL

INFRAESTRUCTURES
DETALL TIPUS TERRASSES

H OTDOKS
"356"

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

N YAM NYAM

DE

FULL

12

16

NOM ARXIU

06AF01F16.DWG

PLÀNOL

06A

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

Eix Rambla

Eix Rambla

Eix Rambla

Eix Rambla

C

ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²

4

FRANKFU RT'S
FABR A I PUIG
BAR
R ESTAUR AN TE
" LA PUBIL LA"

C AFETERIA
C ER VESER IA"TIP
TIP BUR GU ER"

BAR R ESTAURANT
" LA R AMBL ETA"

L IVIN GSTONE L 'AROMA

N OSTR UM

FABRA
EXPR ESS

MOS

BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA

6

6

6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

4

8

4

6

4

6

6

6

4

C OL OMBIA
PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

MAC XIPA
L A VER MUTERIA

PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG
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DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:50

N

EN TR EPANS
GEL ATS
" PIC NIC"

R ESTAUR AN TE
" SH AN G HAI"

NOM DEL PLÀNOL

INFRAESTRUCTURES
DETALL TIPUS TERRASSES

PIZZERIA "D IEGO"

H OTDOKS
"356"

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

FULL

13

N YAM NYAM

DE

PLÀNOL

16

NOM ARXIU

06AF01F16.DWG

06A

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

Eix Rambla

Eix Rambla

Eix Rambla

Eix Rambla

C

ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²

4

FRANKFU RT'S
FABR A I PUIG
BAR
R ESTAUR AN TE
" LA PUBIL LA"

C AFETERIA
C ER VESER IA"TIP
TIP BUR GU ER"

BAR R ESTAURANT
" LA R AMBL ETA"

L IVIN GSTONE L 'AROMA

N OSTR UM

FABRA
EXPR ESS

MOS

BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA

6

6

6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

4

8

4

6

4

6

6

6

4

C OL OMBIA
PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

MAC XIPA
L A VER MUTERIA

PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.
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DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:50

N

EN TR EPANS
GEL ATS
" PIC NIC"

PIZZERIA "D IEGO"

R ESTAUR AN TE
" SH AN G HAI"

NOM DEL PLÀNOL

INFRAESTRUCTURES
DETALL TIPUS TERRASSES

H OTDOKS
"356"

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

FULL

14

N YAM NYAM

DE

PLÀNOL

16

NOM ARXIU

06AF01F16.DWG

06A
ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

Eix Rambla

Eix Rambla

C

ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²

4

FRANKFU RT'S
FABR A I PUIG
BAR
R ESTAUR AN TE
" LA PUBIL LA"

C AFETERIA
C ER VESER IA"TIP
TIP BUR GU ER"

BAR R ESTAURANT
" LA R AMBL ETA"

L IVIN GSTONE L 'AROMA

N OSTR UM

Eix R

FABRA
EXPR ESS

MOS

BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA

6

6

6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

4

8

4

6

4

6

6

6

4

C OL OMBIA
PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

MAC XIPA
L A VER MUTERIA

PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.
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DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:50

N

EN TR EPANS
GEL ATS
" PIC NIC"

PIZZERIA "D IEGO"

R ESTAUR AN TE
" SH AN G HAI"

NOM DEL PLÀNOL

INFRAESTRUCTURES
DETALL TIPUS TERRASSES

H OTDOKS
"356"

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

FULL

15

N YAM NYAM

DE

16

NOM ARXIU

06AF01F16.DWG

PLÀNOL

06A

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

Eix Rambla

Eix Rambla

C

ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²

4

FRANKFU RT'S
FABR A I PUIG
BAR
R ESTAUR AN TE
" LA PUBIL LA"

C AFETERIA
C ER VESER IA"TIP
TIP BUR GU ER"

BAR R ESTAURANT
" LA R AMBL ETA"

L IVIN GSTONE L 'AROMA

N OSTR UM

FABRA
EXPR ESS

MOS

BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA

6

6

6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

4

8

4

6

4

6

6

6

4

C OL OMBIA
PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

MAC XIPA
L A VER MUTERIA

PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.
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DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:50

N

EN TR EPANS
GEL ATS
" PIC NIC"

R ESTAUR AN TE
" SH AN G HAI"

NOM DEL PLÀNOL

INFRAESTRUCTURES
DETALL TIPUS TERRASSES

PIZZERIA "D IEGO"

H OTDOKS
"356"

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

FULL

16

N YAM NYAM

DE

PLÀNOL

16

NOM ARXIU

06AF01F16.DWG

06A
ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

SAT!
SANT ANDREU TEATRE

CAFETERIA
CERVESERIA "TIP
TIP BURGUER"

BAR RESTAURANT
"LA RAMBLETA"

MA

NOSTRUM

FABRA
EXPRESS

Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.

BONSAI

Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.

EL BAR DE
DALER

SUSHITEKA

Arqueta 70x70x85 cm.
Existent

6Ø125 mm

6

6

Eix Rambla

Prisma TIC (IMI)

Eix Rambla

6

6Ø125 mm

Eix Rambla

Prisma TIC (IMI)

6

6

6

6Ø125 mm

8

8

4

4

Eix Rambla

Eix Rambla

Eix Rambla

Prisma TIC (IMI)

6Ø125 mm

Prisma TIC (IMI)

6

6

4

2xØ90 mm

Eix Rambla

6Ø125 mm

6

Prisma TIC (IMI)

4

6

6Ø125 mm

1xØ125 m

1xØ125 mm
2xØ90 mm

Prisma TIC (IMI)

COLOMBIA

BENESTAR
SOCIAL
AJUNTAMENT
BARCELONA
HOTDOKS

PIZZERIA "DIEGO"

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

"356"

NYAM NYAM

ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²

FRANKFURT'S
FABRA I PUIG

Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.

C

CAFETERIA
CERVESERIA "TIP
TIP BURGUER"

BAR RESTAURANT
"LA RAMBLETA"

LIVINGSTONE L'AROMA

NOSTRUM

Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.

Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.

BAR
RESTAURANTE
"LA PUBILLA"

MOS

Arqueta 70x70x85 cm.
Existent

Eix Rambla

Prisma TIC (IMI)

6Ø125 mm

Eix Rambla

Eix Rambla

Prisma TIC (IMI)

6Ø125 mm

6

4

6

6Ø125 mm

6

Prisma TIC (IMI)

4

Eix Rambla

Eix Rambla

Eix Rambla

6Ø125 mm

6

6

6

6

6

PERNILERIA BARRA
DEGUSTACIÓ
"ENRIQUE TOMÁS"

6

6

Eix Rambla

6

6

6

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU
MACXIPA
LA VERMUTERIA

ENTREPANS
GELATS
"PIC NIC"

6Ø

Eix Rambla

Prisma TIC (IMI)

6

6

6Ø125 mm

Prisma TIC (IMI)

8

8

4

4

HOTDOKS

PIZZERIA "DIEGO"

ME
"Q
CO

"356"

RESTAURANTE
"SHANG HAI"

LLEGENDA INFRAESTRUCTURES TERRASSES:
Prisma de serveis, formació de rasa 0,40x0,40 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,30x0,30 mts., amb
2xØ90mm + 1xØ125 mm tubs coarrugats PVC de doble capa, senyalització i xarxa terra amb cable coure 1x35 mm. (L=498,332 mts.)
Pericó quadrat de Serveis 60x60 cm., per a canalització de serveis a les terrasses,
inclòs bastiment i tapa de fosa amb clau. (29 Unitats al Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig).

LLEGENDA INFRAESTRUCTURES TIC (IMI):

RAMBLA DE FABRA I PUIG
(ENTRE CARRER GRAN DE SANT ANDREU I DE CONCEPCIÓ ARENAL)
PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

Prisma de creuaments de calçada, formació de rasa 0,40x0,40 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,30x0,30 mts.,
amb 2xØ90mm + 1xØ125 mm tubs coarrugats PVC doble capa, senyalització i xarxa terra amb cable coure 1x35 mm. (L=132,300 mts.)

Prisma d'Infraestructures TIC (IMI), formació de rasa 1,00x0,20 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,80x0,10 mts.,
amb 1xØ63 mm tubs coarrugats PVC de doble capa, enllumenat nou fanal (Bàcul amb doble portella) . (L=4,50 mts.)

Pericó quadrat conexió Terrasses 40x40 cm. (27 Unitats).

Futura connexió a Serveis Municipals de la nova xarxa d'infraestructures TIC (IMI).

Forat amb tapa, per a l'ubicació del paraigües. (27 Unitats).

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Prisma d'Infraestructures TIC (IMI), formació de rasa 1,00x0,60 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,80x0,50 mts.,
amb 6xØ125 mm tubs coarrugats PVC de doble capa, senyalització. (L=560,06 mts.)
Pericó de doble fulla d'IMI de 70x70x85 cm., per a canalització d'Infraestructures TIC (IMI),
inclòs bastiment i tapa de doble fulla segons especificacions IMI. (23 Unitats al Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig).

Pericó quadrat de Serveis 60x60 cm., per a canalització de serveis a les terrasses,
inclòs bastiment i tapa de fosa amb clau. (18 Unitats al Lateral del Passeig de la Rambla de Fabra i Puig).

Futura conexió dels Bars a la nova xarxa d'infraestructures de les Terrasses.

Prisma d'Infraestructures TIC (IMI), formació de rasa 1,00x0,40 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,80x0,30 mts.,
amb 1xØ90 mm tubs coarrugats PVC de doble capa, connexió arquetes existents de trànsit (L=90,60 mts.)

Ivan Moraz, Eng. Tèc.
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DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:750

N

Prisma de conexió d'enllumenat amb la formació de rasa 0,40x0,60 mts., (L=31,15 mts.)

NOM DEL PLÀNOL

INFRAESTRUCTURES
PLANTA INFRAESTRUCTURES TIC (IMI)

4

DE

FULL

1

PLÀNOL

4

NOM ARXIU

07AF01F04.DWG

07A

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

LLEGENDA INFRAESTRUCTURES TIC (IMI):

LLEGENDA INFRAESTRUCTURES TERRASSES:

Arqueta 70x70x85 cm.
Existent

Prisma d'Infraestructures TIC (IMI), formació de rasa 1,00x0,60 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,80x0,50 mts.,
amb 6xØ125 mm tubs coarrugats PVC de doble capa, senyalització. (L=560,06 mts.)
Pericó de doble fulla d'IMI de 70x70x85 cm., per a canalització d'Infraestructures TIC (IMI),
inclòs bastiment i tapa de doble fulla segons especificacions IMI. (23 Unitats al Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig).

Prisma de serveis, formació de rasa 0,40x0,40 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,30x0,30 mts., amb
2xØ90mm + 1xØ125 mm tubs coarrugats PVC de doble capa, senyalització i xarxa terra amb cable coure 1x35 mm. (L=498,332 mts.)
Pericó quadrat de Serveis 60x60 cm., per a canalització de serveis a les terrasses,
inclòs bastiment i tapa de fosa amb clau. (29 Unitats al Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig).

Prisma d'Infraestructures TIC (IMI), formació de rasa 1,00x0,20 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,80x0,10 mts.,
amb 1xØ63 mm tubs coarrugats PVC de doble capa, enllumenat nou fanal (Bàcul amb doble portella) . (L=4,50 mts.)

Prisma de creuaments de calçada, formació de rasa 0,40x0,40 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,30x0,30 mts.,
amb 2xØ90mm + 1xØ125 mm tubs coarrugats PVC doble capa, senyalització i xarxa terra amb cable coure 1x35 mm. (L=132,300 mts.)

Futura connexió a Serveis Municipals de la nova xarxa d'infraestructures TIC (IMI).

Pericó quadrat de Serveis 60x60 cm., per a canalització de serveis a les terrasses,
inclòs bastiment i tapa de fosa amb clau. (18 Unitats al Lateral del Passeig de la Rambla de Fabra i Puig).

Prisma d'Infraestructures TIC (IMI), formació de rasa 1,00x0,40 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,80x0,30 mts.,
amb 1xØ90 mm tubs coarrugats PVC de doble capa, connexió arquetes existents de trànsit (L=90,60 mts.)

Pericó quadrat conexió Terrasses 40x40 cm. (27 Unitats).
Forat amb tapa, per a l'ubicació del paraigües. (27 Unitats).
Futura conexió dels Bars a la nova xarxa d'infraestructures de les Terrasses.
Prisma de conexió d'enllumenat amb la formació de rasa 0,40x0,60 mts., (L=31,15 mts.)

6Ø125 mm

Eix Rambla

Prisma TIC (IMI)

6Ø125 mm

6

Eix Rambla

Prisma TIC (IMI)

6

4

1xØ125 mm
2xØ90 mm

RAMBLA DE FABRA I PUIG 2-12/1-9
(ENTRE CARRER GRAN DE SANT ANDREU I DE NEOPÀTRIA)

Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.

C

FRANKFU RT'S
FABR A I PUIG

BAR
R ESTAUR AN TE
" LA PUBIL LA"

6

6

4

6

6

6

6

6

MAC XIPA
L A VER MUTERIA

6Ø125 mm

Eix Rambla

6

RAMBLA DE FABRA I PUIG 12-28/9-23
(ENTRE CARRER DE NEOPÀTRIA I DE LES MONGES)

Eix Rambla

EN TR EPANS
GEL ATS
" PIC NIC"

4

C

TITOL DEL PROJECTE

Ivan Moraz, Eng. Tèc.
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8

6

4

8

4

6

4

PIZZERIA "D IEGO"

6

6

6

4

C OL OMBIA

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

H OTDOKS
"356"

FRANKFU RT'S
FABR A I PUIG

BAR
R ESTAUR AN TE
" LA PUBIL LA"

N YAM NYAM

Eix Rambla

DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:250

C AFETERIA
C ER VESER IA"TIP

BAR R ESTAURANT
" LA R AMBL ETA"

L IVIN GSTONE L 'AROMA

Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.

MOS

TIP BUR GU ER"
FABRA
Connexió arqueta terrasses amb
arqueta xarxa
(IMI),
amb prisma 0,40x0,40 mts
EXPR ESS
N OSTR TIC
UM
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.

Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.

BON SAI

EL BAR DE
D AL ER

SU SH ITEKA

6

6

6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

4

8

4

6

4

6

6

6

4

BENESTAR
SOCIAL
AJUNTAMENT
BARCELONA
CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU
L A VER MUTERIA

MARIA MOLES

6

6

ÀMBIT PROJECTE: 3.876,95 m²

ORIOL BONET

6

6

Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.

AUTOR DEL PROJECTE

EL BAR DE
D AL ER

6Ø125 mm

MAC XIPA

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

6

Prisma TIC (IMI)

" EN RIQU E TOMÁS"

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

6

R ESTAUR AN TE
" SH AN G HAI"

PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

PROMOTOR

6

CLUB NATACIÓ
SANT ANDREU

" EN RIQU E TOMÁS"

Prisma TIC (IMI)

Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.

BON SAI

BENESTAR
SOCIAL
AJUNTAMENT
BARCELONA

PER N IL ER IABARRA
D EGUSTACIÓ

6Ø125 mm

TIP BUR GU ER"
FABRA
Connexió arqueta terrasses amb
arqueta xarxa
(IMI),
amb prisma 0,40x0,40 mts
EXPR ESS
N OSTRTIC
UM
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.

SU SH ITEKA

6

4

C AFETERIA
C ER VESER IA"TIP

BAR R ESTAURANT
" LA R AMBL ETA"

L IVIN GSTONE L 'AROMA

Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.

MOS

N

EN TR EPANS
GEL ATS
" PIC NIC"

PIZZERIA "D IEGO"

H OTDOKS

R ESTAUR AN TE
" SH AN G HAI"

NOM DEL PLÀNOL

INFRAESTRUCTURES
PLANTA INFRAESTRUCTURES TIC (IMI)

"356"

C OL OMBIA

B

MERCAODEON
"QUALITAT I
CONFIANÇA"

N YAM NYAM

DE

FULL

2

PLÀNOL

4

NOM ARXIU

07AF01F04.DWG

07A

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.
LLEGENDA INFRAESTRUCTURES TERRASSES:

LLEGENDA INFRAESTRUCTURES TIC (IMI):

Prisma de serveis, formació de rasa 0,40x0,40 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,30x0,30 mts., amb
2xØ90mm + 1xØ125 mm tubs coarrugats PVC de doble capa, senyalització i xarxa terra amb cable coure 1x35 mm. (L=498,332 mts.)

Prisma d'Infraestructures TIC (IMI), formació de rasa 1,00x0,60 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,80x0,50 mts.,
amb 6xØ125 mm tubs coarrugats PVC de doble capa, senyalització. (L=560,06 mts.)
Pericó de doble fulla d'IMI de 70x70x85 cm., per a canalització d'Infraestructures TIC (IMI),
inclòs bastiment i tapa de doble fulla segons especificacions IMI. (23 Unitats al Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig).

Pericó quadrat de Serveis 60x60 cm., per a canalització de serveis a les terrasses,
inclòs bastiment i tapa de fosa amb clau. (29 Unitats al Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig).

Prisma d'Infraestructures TIC (IMI), formació de rasa 1,00x0,20 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,80x0,10 mts.,
amb 1xØ63 mm tubs coarrugats PVC de doble capa, enllumenat nou fanal (Bàcul amb doble portella) . (L=4,50 mts.)

Prisma de creuaments de calçada, formació de rasa 0,40x0,40 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,30x0,30 mts.,
amb 2xØ90mm + 1xØ125 mm tubs coarrugats PVC doble capa, senyalització i xarxa terra amb cable coure 1x35 mm. (L=132,300 mts.)

Futura connexió a Serveis Municipals de la nova xarxa d'infraestructures TIC (IMI).

Pericó quadrat de Serveis 60x60 cm., per a canalització de serveis a les terrasses,
inclòs bastiment i tapa de fosa amb clau. (18 Unitats al Lateral del Passeig de la Rambla de Fabra i Puig).

Prisma d'Infraestructures TIC (IMI), formació de rasa 1,00x0,40 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,80x0,30 mts.,
amb 1xØ90 mm tubs coarrugats PVC de doble capa, connexió arquetes existents de trànsit (L=90,60 mts.)

Pericó quadrat conexió Terrasses 40x40 cm. (27 Unitats).
Forat amb tapa, per a l'ubicació del paraigües. (27 Unitats).
Futura conexió dels Bars a la nova xarxa d'infraestructures de les Terrasses.
Prisma de conexió d'enllumenat amb la formació de rasa 0,40x0,60 mts., (L=31,15 mts.)
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Prisma TIC (IMI)
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6Ø125 mm
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4
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RAMBLA DE FABRA I PUIG 28-52/23-35
(ENTRE CARRER DE LES MONGES I D'IRLANDA)

4

Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.
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RAMBLA DE FABRA I PUIG 52-82/35-51
(ENTRE CARRER D'IRLANDA I DE LES FILATURES)
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L IVIN GSTONE L 'AROMA

Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.
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TIP BUR GU ER"
FABRA
Connexió arqueta terrasses amb
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amb prisma 0,40x0,40 mts
EXPR ESS
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amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.

Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.
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Prisma TIC (IMI)

Eix Rambla

Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.

Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.
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amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.
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Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.
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LLEGENDA INFRAESTRUCTURES TIC (IMI):
Prisma d'Infraestructures TIC (IMI), formació de rasa 1,00x0,60 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,80x0,50 mts.,
amb 6xØ125 mm tubs coarrugats PVC de doble capa, senyalització. (L=560,06 mts.)
Pericó de doble fulla d'IMI de 70x70x85 cm., per a canalització d'Infraestructures TIC (IMI),
inclòs bastiment i tapa de doble fulla segons especificacions IMI. (23 Unitats al Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig).
Prisma d'Infraestructures TIC (IMI), formació de rasa 1,00x0,20 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,80x0,10 mts.,
amb 1xØ63 mm tubs coarrugats PVC de doble capa, enllumenat nou fanal (Bàcul amb doble portella) . (L=4,50 mts.)
Futura connexió a Serveis Municipals de la nova xarxa d'infraestructures TIC (IMI).
Prisma d'Infraestructures TIC (IMI), formació de rasa 1,00x0,40 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,80x0,30 mts.,
amb 1xØ90 mm tubs coarrugats PVC de doble capa, connexió arquetes existents de trànsit (L=90,60 mts.)

Prisma TIC (IMI)

Prisma TIC (IMI)

6Ø125 mm
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Prisma TIC (IMI)Eix Rambla
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RAMBLA DE FABRA I PUIG 82-86/51-67
(ENTRE CARRER DE LES FILATURES I DE LLENGUADOC)

Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.
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amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.

Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.
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L IVIN GSTONE L 'AROMA

Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.
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LLEGENDA INFRAESTRUCTURES TERRASSES:
Prisma de serveis, formació de rasa 0,40x0,40 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,30x0,30 mts., amb
2xØ90mm + 1xØ125 mm tubs coarrugats PVC de doble capa, senyalització i xarxa terra amb cable coure 1x35 mm. (L=498,332 mts.)
Pericó quadrat de Serveis 60x60 cm., per a canalització de serveis a les terrasses,
inclòs bastiment i tapa de fosa amb clau. (29 Unitats al Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig).
Prisma de creuaments de calçada, formació de rasa 0,40x0,40 mts., i rebliment amb formigó HM-20 de protecció tubs 0,30x0,30 mts.,
amb 2xØ90mm + 1xØ125 mm tubs coarrugats PVC doble capa, senyalització i xarxa terra amb cable coure 1x35 mm. (L=132,300 mts.)

Arqueta 70x70x85 cm.
Existent

Pericó quadrat de Serveis 60x60 cm., per a canalització de serveis a les terrasses,
inclòs bastiment i tapa de fosa amb clau. (18 Unitats al Lateral del Passeig de la Rambla de Fabra i Puig).
Pericó quadrat conexió Terrasses 40x40 cm. (27 Unitats).
Forat amb tapa, per a l'ubicació del paraigües. (27 Unitats).
Futura conexió dels Bars a la nova xarxa d'infraestructures de les Terrasses.
Prisma de conexió d'enllumenat amb la formació de rasa 0,40x0,60 mts., (L=31,15 mts.)
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RAMBLA DE FABRA I PUIG 86-102/67-71
(ENTRE CARRER DE LLENGUADOC I DE CONCEPCIÓ ARENAL)

Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.
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Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.
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Connexió arqueta terrasses amb arqueta xarxa TIC (IMI), amb prisma 0,40x0,40 mts
amb 1xØ90 mm tub coarrugat PVC de doble capa.
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DETALL RASES EN CALÇADA AMB SOBREAMPLES AL AGLOMERAT ALS CREUAMENTS DE LA RAMBLA FABRA I PUIG
INFRAESTRUCTURES TIC (IMI)

D'AGLOMERAT

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

0,50 MTS. DE SOBREAMPLES
EXCAVACIÓ RASA 0,40X0,40 MTS.
TERRASSES

1.00

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

0.50

AC16 SURF 50/70 D (D12) - 5 CM.

0.07

0.40

0.05

0.50

AC22 BIN 50/70 S (S20) - 7 CM.

EXCAVACIÓ RASA 1,00X0,60 MTS.
TIC (IMI)

SOLERA DE FORMIGO HM20

1.00

0.40

TERRES COMPACTADES AL 95%

0.60
DETALL RASA I SOBREAMPLES EN CALÇADA

D'AGLOMERAT

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
PRISMA 0,40X0,40 MTS.

PRISMA 1,00X0,60 MTS.

TERRASSES

TIC (IMI)
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AC16 SURF 50/70 D (D12) - 5 CM.

1.00

0.50

0.07
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0.50
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AC22 BIN 50/70 S (S20) - 7 CM.

0.40

0.05

0,50 MTS. DE SOBREAMPLES

1.00

0.40

TERRES COMPACTADES AL 95%
1 TUB Ø125 MM
2 TUBS Ø90 MM

0.60

6 TUBS Ø125 MM

DETALL PRISMA EN CALÇADA
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DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG
CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT
ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
(PR.2021.0004)

499

DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:15

N

NOM DEL PLÀNOL

INFRAESTRUCTURES
DETALLS INFRAESTRUCTURES TIC (IMI)

FULL

1

DE

2

NOM ARXIU

07BF01F02.DWG

PLÀNOL

07B

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

DETALL ARQUETA INFRAESTRUCTURES TIC (IMI) - SENZILLA TIPUS A

5
7 5

12.5

5

A

70
7.5

A

12.5

70

Ø11

95

12.5

12.5

12.5

7

46

SECCIÓ B-B'

A'

A'

95

PLANTA

10.5

73

TC-AjB

13.7

87
78

80

12.8

B'

73

87
78
700
43.5

TC-AjB

B

Desguàs cec

3.15

5

SECCIÓ B-B'

80

PROMOTOR

DIRECCIÓ PROJECTE DE BIMSA

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

AUTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

ORIOL BONET
MARIA MOLES

Ivan Moraz, Eng. Tèc.

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG
CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT
ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
(PR.2021.0004)

500

DATA

ESCALA

SETEMBRE 2021 A3 - 1:20

N

NOM DEL PLÀNOL

INFRAESTRUCTURES
DETALLS INFRAESTRUCTURES TIC (IMI)

FULL

2

DE

2

NOM ARXIU

07BF01F02.DWG

PLÀNOL

07B

ARXIU .CTB

BIMSA.CTB

Adaptació projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig,
entre els carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipal, S.A.

ADAPTACIÓ PROJECTE EXECUTIU D’ESPAI PÚBLIC

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ, DEL PASSEIG
CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT
ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL

(FASE III)

enginyer tècnic
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#
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17.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE
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1.3. Disposicions Generals
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9.- SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS
10.- EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

23.- UNITATS D’OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES

11.- INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

24.- ASSEGURANÇA DE LES OBRES

12.- EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS

25.- RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA

13.- DESVIAMENT DE SERVEIS

26.- CONSERVACIÓ DE LES OBRES

14.- MESURES D'ORDRE I SEGURETAT
15.- CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES
15.1. Definició
15.2. Programa de Control de Qualitat
15.4. Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat
15.5. Nivell de Control de Qualitat
15.6. Responsable del Contractista del Control de Qualitat
16.- INICI DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS
16.1. Ordre dels treballs
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1.- OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ

 Obra Civil
Instrucció del Formigó Estructural EHE de 2.008.
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975.- Aprovat per O.M. de 6 de Febrer de 1976 i
les ordres circulars posteriors.

1.1 Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques
El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, prescripcions, criteris i normes
que regiran la construcció del Projecte Executiu de canvi de Pavimentació del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig, al
Districte de Sant andreu de Barcelona.

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma6.1-IC“Secciones de firme”, de la Instrucción
de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003).

1.2 Àmbit d’Aplicació
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que no siguin explícitament
modificades pel Contracte de obres.

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la
Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004).

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu contingut regeix per les matèries
que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser menys restrictives a l’establert en disposicions legals vigents.

Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y
pavimentos.

1.3 Disposicions Generals
En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell seran d’aplicació els següents documents:

Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM i Normes UNE).
Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del terra del Centre d’Estudis i Experimentació de Obres Públiques

 Contractació
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 2011).

Mètode d’assaig del Laboratori Central (MOPU).
Orden, de 27 de diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC “Trazado” de la
Instrucción de Carreteras (BOE del 2 de febrero de 2000).

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (BOE de l 26 de octubrede 2001). El RD 817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009),
deroga los artículos 79, 114 al 117 y lo sanexos VII, VIII y IX y
modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 2002.

Orden Ministerial, de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial (BOE del 23
mayo de 1990).
Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma8.2-IC sobre marcas viales, (BOE del 4 de agosto y 29 de
septiembre de 1987).

 Impacte ambiental
Evaluación deI impacto Ambiental (BOE del 26 de enero de 2008). Modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo (BOE del
25 de marzo de 2010)

Barreras metálicas :Orden Circular 28/2009, de 19 de octubre de 2009, sobre criterios de aplicación de barreras de
seguridad metálicas.

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente
(BOE del 29 de abril de 2006).

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (BOE del 19 de
noviembre de 2008).

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de losresiduos de construcción y
demolición (BOE de 13 de febrero de 2008).

2.- CONDICIONS GENERALS

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, Evaluación deI Impacto Ambiental (BOE del 5 de octubre de 1988).

Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin modificades per les Prescripcions
Tècniques Particulars o pel contracte que es derivi en el moment de la licitació de les obres.

Manual para la Redacción de los Informes de los Programas de Vigilancia y Seguimiento Ambiental en Carreteras.Ministerio de Fomento - DGC - Mayo 1999.
 Seguretat i Salut
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE de 19 de octubre de
2006).

2.1. Documents del Projecte
El present Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1 - Memòria i Annexes; Document núm. 2 - Plànols;
Document núm. 3 - Plec de Condicions i, Document núm. 4 - Pressupost. El contingut d'aquests documents es detallat a la
Memòria.

RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de
septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009).

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, llevat
modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de
Condicions, Quadre de preus núm. 1, Pressupost Total.

Rea Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de
mayo).

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexos, els amidaments i els Pressupostos
Parcials.
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, sense que això suposi
que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a
complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.
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Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per tant, el Contractista
no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius,
llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals.

2.3. Organització i Representació del Contractista
El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions el personal que compromet en la
realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant s’indiquen, amb independència de que en funció
de la grandària de l’obra poden ésser assumides varies d’elles per una mateixa persona.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que
rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte.
En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars prevalen el que s'han prescrit en aquestes
últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol I
del present Plec.

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per representar com a “Delegat
d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de
Licitació. Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i l’experiència
professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on es desenvoluparà els treballs i no podrà
ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part d’aquella.

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat
exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i
aquestes tinguin preu en el Contracte.

Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran de l’esmentat
representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de l’obra, sent obligat, al menys, que existeixi amb plena
dedicació un titulat de grau superior responsable del control de qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment
i podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. El Contractista inclourà amb la seva oferta els
“currículum vitae” del personal de la seva organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en
la intel·ligència de que qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per
ordre d’aquesta.

2.2. Direcció d’obra
Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació Vigent, podran ésser delegats amb
el seu personal col·laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i poden exigir al Contractista que dits atributs delegats
s’emeten explícitament en ordre que consti en el corresponent “Llibre de Ordenances” d’Obra.

Abans de iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, acordaran els detalls de les seves relacions
establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i
nivell de reunions per a control de la marxa de les obres.

Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan de la Direcció d’Obra, podrà
donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi pertinents dintre de les atribucions legals, que
seran d’obligació compliment pel Contractista.

2.4.- Documents a lliurar al Contractista
Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al Contractista poden tenir un valor
contractual o merament informatiu, segons el seu detall a continuació:

La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són pràcticament ambivalents, tenint en
compte l’ anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar Direcció d’Obra, les funcions o tasques a que es refereix dita
expressió són presumiblement delegables.

2.4.1.- Documents contractuals
Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les Administracions Públiques.

La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per la Propietat o en la persona o entitat designada per
l’esmentat Entitat.

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, és farà constar així en el
Plec de Prescripcions Tècniques.

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment afecten a les seves
relacions amb el Contractista, són les següents:
- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les condicions
contractuals.
- Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions degudament
autoritzades, i el compliment del programa de treballs.
- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents.
- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, condicions de materials i d’
execució d’unitats d’obra, sempre que no és modifiquin les condicions del Contracte.
- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta.
- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal compliment del Contracte o
aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes corresponents.
- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i
autoritzacions necessàries per l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els problemes
plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes.
- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la direcció immediata, per la qual
el Contractista deurà de posar a la seva disposició el personal, material de l’obra i maquinària necessària.
- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els documents del contracte.
- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme a les normes legals
establertes.
- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal compliment de les funcions a
aquest encomanades.
- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra.

Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació amb els altres documents
contractuals, de forma anàloga a l’expressada a l’Article 1.3.1 del present Plec. Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual
només es considera aplicable a l’esmentada documentació si s’indica expressament en els Plecs de Licitació.
2.4.2.- Documents informatius
Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s’exigeixi en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres, estudis de maquinària, de condicions
climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes, són
documents informatius i, en conseqüència, hauran d’acceptar-se tan sols com a complements de la informació que el
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.
Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligència en la consecució de
totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a l’execució de les obres.
2.5.- Compliment de les ordenances i normativa vigents
El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el desenvolupament dels
treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter
contractual.
Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a les
persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació
del rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable
dels danys i perjudicis que es puguin causar.
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El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, les servituds afectades, conforme
estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", sent al seu compte els treballs necessaris.

2.6.7. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte
Quant es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les
ordres i instruccions corresponents es comunicaran amb precisió per escrit el Constructor; per part seva, aquest haurà de
tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura l’interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o
instruccions que rebi.

2.6. Obligacions i Drets del Contractista.
2.6.1. Obligacions Generals corresponent al Contractista

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el Constructor, haurà de dirigir-la,
dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités.

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant les
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra.
b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i disposar,
en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació de la normativa vigent
en matèria de seguretat i salut en el treballs.
c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig de l’obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, comprovant els
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció d’Obra, el subministres o
prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació.
f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’enterat a les anotacions que es practiquin en el mateix.
g) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.
h) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva.
i) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra.

El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que
calguin per a la correcta interpretació i execució del projectat.
2.6.8. Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa
Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció Facultativa, només podrà
presentar-les, a través de la Direcció d’Obra, davant la Propietat, si són de l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions
estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d’ ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà
cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició raonable
dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per
aquest tipus de reclamacions.
2.6.9. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel director de les obres
El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la vigilància de les obres, ni
demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per als reconeixements. Quant es cregui perjudicat per la
tasca de aquests, procedirà d’acord amb l’ estipulat a l’article precedent, però sense que per aquesta causa puguin
interrompre ni pertorbar-se la marxa dels treballs.

2.6.2. Verificació dels documents del projecte
Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per la
compressió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitar els aclariments pertinents.
2.6.3. Pla de seguretat i salut
El Contractista a la vista del Projecte d’ Execució que contingui, en el seu cas, l’Estudi de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de
Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de la direcció facultativa.

2.6.10. Faltes del personal
La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent o negligència greu que
comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista per que aparti de l’obra els dependents o
operaris causants de la pertorbació.

2.6.4. Oficina en l’obra
El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el que poder estendre i consultar-se
els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:
- El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la D.F.
- La llicencia d’Obres.
- El llibre d’Ordenances i Assistències.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- El llibre d’Incidències.
- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.
- La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents.
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment condicionada per que en ella es pugi
treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb subjecció en el seu cas, a
l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra.

3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
El programa de treballs correspondrà a les següents activitats:
1. Vallat de l’obra.
2. Retirada de mobiliari urbà.
3. Enderroc de paviments de voreres, calçades i sub-bases.
4. Moviment de terres. Excavació de rases i pous per a la disposició de tubs sota en calçada , pous, prismes de
canalitzacions de serveis i arquetes de canalitzacions.
5. Construcció dels prismes de serveis i arquetes de registre i derivació.
6. Aportació de material seleccionat o tot-ú artificial, rebliments i compactacions fins a cotes d’esplanades.
7. Construcció de sub-bases i bases de paviments de calçades i voreres, previa justificació de la Direcció facultativa,
d’acord amb la categoria d’esplanada, avalada dels assaigs necessaris
8. Construcció d’encintats de vorades de granit en voreres i mitjana, rigoles, guals de granit, per a vianants i vehicles i
escossells.
9. Estesa del cablejat elèctric.
10. Plantació d’arbres, heura i arbustatge.
11. Proves elèctriques i lumíniques.

2.6.5. Presència del constructor a l’obra
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i
acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hagin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels
reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació d’amidaments i
liquidacions.
2.6.6. Treballs no estipulats expressament
És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, encara quant no s’hagi
expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho
disposi el Director d’Obra dins dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus
d’execució.

El Contractista no podrà modificar l’ordre d’execució indicat si no és amb l’expressa autorització de la Direcció facultativa.

En defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que requereix reformat de projecte amb
consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi increment de preus d’alguna unitat d’obra a més del 20 per 100 o
del total del pressupost en més d’un 10 per 100.

3.1. Documents que defineixin les obres i ordres de prelació.
Les obres es defineixen en els Plànols i en la resta de documents del present projecte.
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préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades
afectades per les obres, etc.
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a Expropiacions i Serveis
afectats.
- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra.
- Despeses d’accés i vials provisionals.
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats.

3.1.1. Plànols
Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb les instruccions i plànols
complementaris d’execució que, amb detall suficient per la descripció de les obres, lliurarà la Propietat al Contractista.
3.1.2. Plànols complementaris
El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris d’execució, necessaris per definir les
obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada. Els plànols sol·licitats en aquestes condicions
seran lliurats al Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies.

5.- REPLANTEIG DE LES OBRES

3.1.3. Interpretació dels plànols
Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, el qual, abans de quinze (15)
dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits en els plànols.

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, que han
de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri
per l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs,
aniran a càrrec del Contractista.

3.1.4. Confrontació de plànols i mides
El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que l’hagin sigut facilitats, i haurà
d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre
les mides a escala.

La comprovació del replantejament inclourà els eixos dels carrers, les aliniacions de vorades, així com els punts definitoris dels
xamfrans de les aliniacions de les façanes. Les bases de replantejament es senyalaran mitjançant emprentes dificilment
esborrables, que indicaran les coordenades dels punts.

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar l’obra i serà responsable de
qualsevol error que hagi pogut evitar de fer.

Les dades, cotes i punts fixats seran anotats en annex a l’Acta de Comprovació del Replantejament, que s’adjuntarà a
l’expedient de l’Obra. Es lliurarà còpia de l’annex al Contractista.

3.1.5. Contradiccions, omissions o errades en la documentació
L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en els Plànols o viceversa, haurà d’ésser executat
com si estigués en tots aquests documents. En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions,
prevaldran el prescrit en aquests últims.

6.- MATERIALS
A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", hauran
d'observar-se les següents prescripcions:
Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament
les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat,
canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives
Generals".
Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, préstecs i pedreres, que
figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que
acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari.

Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin manifestament indispensables
per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els Plànols i Plecs o que per ús i costums tinguin que ser realitzats, no
només no eximeix al Contratista de l’obligació d’executar aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel
contrari, haurà d’ésser executats com si haguessin estat complerts i correctament especificats.
Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contratista prepararà uns croquis que proposaran el Director d’Obra per la seva
aprovació i posterior execució i abonament.
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents per el Director, o pel Contratista,
haurà de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del Replanteig.

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin per l’aportació de
material així com la seva retirada a abocadors controlats.

3.1.6. Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions
En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s’inclourà la descripció de les obres a les que aquest Plec de Prescripcions
Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de l’establert en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa
utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat.

En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions per determinat material,
sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tècniques Particular fixarà exactament la que sigui
d’aplicació.

7.- DESVIAMENTS PROVISIONALS
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos provisionals per al
desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels confrontats, d'acord amb com es
defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les
esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives. Aquestes
obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el pressupost, en cas que no hi siguin,
s’entendrà com a despesa general del contractista.

4.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de Clàusules Administratives
Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o Contracte no es preveu explícitament el contrari,
les següents despeses:
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis.
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes.
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials.
- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament.
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica,
necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització de

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, sent, per tant,
conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. Tampoc seran
d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de l'obra o
per transport de materials de l'obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el
Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació.
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8.- ABOCADORS

13.- DESVIAMENT DE SERVEIS

Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització d'abocadors, així com les despeses que
comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista.

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o mitjançant la visita als
serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor
manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar.

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació de l'aplanament,
fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les
condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament
complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de
material procedent de préstecs. El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de
l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats.

Si l'Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la modificació d'aquestes
instal·lacions.
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col·laboració del Contractista, aquest haurà
de prestar l'ajuda necessària.

9.- SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS

14.- MESURES D'ORDRE I SEGURETAT

En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules Administratives
Generals". A aquest efecte, també es consideren servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareguin
definides en els Plànols del Projecte.

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura marxa dels treballs.
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres de tot els accidents o
perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el constructor
assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del
constructor la contractació d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la
normativa vigent.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o desviament, en tot cas, del
serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si
bé aquest treballs seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el
pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació del preus del Quadre núm. 1. En el seu defecte, hom es regirà pel que s'estableix
en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".

15.- CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES
El contractista de l’obra està obligat a realitzar un autocontrol de qualitat de les obres que executa. Per això, a l’inici de les
obres, en base al pla de control de qualitat recollit en el projecte, realitzarà el seu Pla d’autocontrol de qualitat.

10.- EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis hi proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin
pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció, a efectes d’autocontrol de
qualitat per part del contractista.

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres no serà motiu de reclamació
econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin
mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del
preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es
consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior
impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les
Obres i el possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris.

En el cas de que l’autocontrol definit pel contractista no es consideri suficient, sempre i quan no vinguin determinats en el plec
de prescripcions tècniques ni existeixi disposició general a l’efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que
tenen que reunir els esmentats assaigs, anàlisis i proves.
El laboratori per a realitzar-los haurà d’estar corresponentment homologat, fixant-lo la direcció facultativa en cas de
discrepàncies. Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista en concepte d’autocontrol.

11.- INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

En paral·lel a l’autocontrol de qualitat a realitzar pel contractista com a garantia de qualitat, la Direcció d’Obra o la Propietat
podran utilitzar l’import destinat a control de qualitat de les obres detallat a l’annex corresponent i incorporat dintre del
Pressupost per al Coneixement de l’Administració. A no ser que s’especifiqui el contrari, aquesta partida econòmica no serà
gestionada pel contractista, restant aquest obligat a facilitar la realització d’aquests assaigs i proves per al laboratori extern
contractat a l’efecte.

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui possible executar treballs
de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest
cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les
Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris
esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució
per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació.

15.1 Definició
S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per proveir la confiança adient
de que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixin d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i
Especificacions de disseny del present Projecte.

12.- EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus o de serveis existents
que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis
afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la
possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus.

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents:
- Qualitat de matèries primeres.
- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació.
- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge).
- Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves).

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de definició de la posició
dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les
despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser
objecte de reclamació.
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- Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons)
- Acers en general.
- Obres de fàbrica.
- Fabricació i transport de formigó.

15.2. Programa de Control de Qualitat
15.2.1. Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d’Obra
La Direcció d’Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d’inspecció i Control de les obres i tramitarà els assaigs de contrast.
El cost de l’execució d’aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a conseqüència dels mateixos el
subministrament, material o unitat d’obra compleix les exigències de qualitat.

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quant siguin aplicables:
- Descripció i objecte del Pla
- Codis i normes aplicables.
- Materials a utilitzar
- Plànols de construcció (número i denominació)
- Procediments de construcció prevists per el Contractista.
- Procediments d’inspecció, assaigs i proves

Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos:
a) Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d’obra és rebutjat
b) Si és tracta d’assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials o unitats d’obra que
hagin sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats per la Direcció d’Obra.
c) Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors.
15.2.2. Procediments, Instruccions i Plànols
Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar d’acord amb instruccions de
treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan detalladament l’especificat en els plànols i Plecs
dePrescripcions del Projecte.

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves.
Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un llistat seqüencial de totes les
operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota la activitat o fase d’obra.
Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a utilitzar, així com la
participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar.
Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes en el P.P.I.) de que s’han
realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats.

15.2.3. Control de materials i serveis comprats
El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar documentada i serà sotmesa a l’
aprovació de la Direcció d’Obra.
Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan d’acord amb els requisits del
projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció degudament avalats amb els resultats i certificats dels assaigs
realitzats.

15.4. Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat
Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contreu en compliment dels Plecs de
Prescripcions, serà de la seva compte i s’entén inclòs en els Preus del Contracte.

15.2.4. Maneig, emmagatzematge i transport
El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haurà de tenir en compte els procediments i instruccions pròpies per al
compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del materials i components utilitzats en l’Obra.

15.5. Nivell de Control de Qualitat.
En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número d’assaigs a realitzar de forma
sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat dels treballs. S’entén que el número fixat d’assaigs es mínim i
que en el cas d’indicar varis criteris per determinar la seva freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major.

15.2.5. Procés especials
Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per personal qualificat de
Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els Codis, Normes i Especificacions aplicables d’acord amb
els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte.

El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir el control adient de la qualitat
dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs addicionals ocasionats per resultats no
acceptables seran de compte del Contractista.

El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits.
15.2.6. Inspecció d’obra per part del Contractista
El Contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessàries per que la Construcció de
l’obra s’ajusti a les condicions requerides en el Projecte.

15.6. Responsable del Contractista del Control de Qualitat.
El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior amb tot l’equip necessari per
l’execució d’aquest control.

El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la representació de la Direcció d’Obra a la presa
de provetes, realització d’assaigs “in situ” i/o en Laboratoris, controls de fabricació, etc., que realitzin la Direcció d’Obra.

16.- INICI DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

15.2.7. Gestió de la documentació
S’assegurarà l’adequació gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que s’aconsegueixi una evidència
final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el Programa de Control de Qualitat.

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions, desenvolupant en la forma
necessària per que dintre dels períodes parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en
conseqüència, la execució total es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte.

15.3. Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspecció (P.P.I.)
La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el 1.19.2., per cada activitat o fase d’obra
amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de l’activitat o fase.
Les activitats o fases d’obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres, les següents:

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del començament dels treballs al
menys amb tres dies d’antelació.
16.1. Ordre dels treballs.
En general, la determinació de l’ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat d’aquells casos en que, per circumstàncies
d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa.

- Recepció i emmagatzematge de materials.
- Fabricació de tubs.
- Col·locació de tubs en rases.
- Rebliments i compactacions.
- Pavimentacions - Rics i aglomerats asfàltic.
- Construcció de Pous de Registre.
- Formigons en General - Col·locació i cura

17.- MODIFICACIÓNS DEL PROJECTE
17.1. Modificacions del projecte per raons d’interès públic degudes a causes imprevisibles
Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i el seu calendari d’execució.

PAGINA 7

510

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir modificacions per raó d'interès públic en els elements que
l’integren, sempre i quan siguin degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb el previst a l'article 92 de la Llei 2/2011,
de 4 de març, d’Economia Sostenible (LES).

o que els materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l’execució
dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si aquest no
considerés justa la decisió i és negués a l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director
d’Obra, qui ho resoldrà.

No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es pugui integrar en el projecte inicial
mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent o
adreçada a satisfer necessitats noves no contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser
contractades de forma separada, en estricta aplicació d’allò establert a l’article 155 b) LCSP.

18.3. Vicis ocults
Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les obres executades,
ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessari per
reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Enginyer Superior.
Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; en cas contrari a càrrec
de la Propietat.

17.2. Modificacions del projecte per causes previsibles
1.- Segons l’article 202 LCSP, en la redacció donada per (l’article 92, de la llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible
(LES)) el projecte es podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les condicions de la modificació als plecs
de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les circumstàncies que donen lloc a la modificació pugui
verificar-se de forma objectiva.

19. - PREUS

2.- A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a màxim la modificació,
computant-se l’import màxim com a valor estimat.
3.- El projecte o en el seu defecte el plec de licitació especificarà aquests imports i conseqüentment el valor estimat del
contracte.
ARTICLE 2.- COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els amidaments per obtenir l'import
d'Execució Material de cada unitat d'obra. Complementàriament, els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1
inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del
quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon
d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat
d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus
d'operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.

S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents:
- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les condicions
de seguretat del trànsit de vehicles i persones.
- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les condicions
de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d'altres empreses o institucions relacionades amb obres
- La manca de compliment d'aquelles condicions especials d'execució que es puguin determinar en el present projecte,
segons la documentació detallada en el mateix.

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra
incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment
executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós
quadres de preus figura una advertència a l'efecte.
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents Articles
del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per
això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de
la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les penalitats que se li podran atribuir al
contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en cap cas podran ser superiors al 10 %, en virtut del que determina la
llei, i que seran descomptades de les certificacions de les obres.

19.1. Composició dels preus i pressupostos
El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes.

18.- CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que prèviament hagin estat
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit es lliurin a la Direcció d’Obra al Contractista
dins de les limitacions pressupostades i de conformitat amb l’especificat a l’article 11.

Es consideraran costos directes:
a) La mà d’obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l’execució de la
unitat d’obra.
b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de que es tracti o que siguin
necessaris per la seva execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció d’accidents i malalties professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l’accionament o funcionament de la
maquinària e instal·lacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obra.
Es consideraran costos indirectes:

18.1. Obres ocultes
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restat ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran els plànols previs per que
quedin perfectament definits; aquests documents es presentaran per duplicat, lliurant-se un a la Direcció Facultativa i l’altre al
Contractista, signats tots ells per els dues parts. Aquest plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren
documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.
18.2. Treballs defectuosos
El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les “Condiciones
generales y particulares de índole técnico” del Plec de Condicions i es realitzaran tots i cada un dels treballs contractats d’acord
amb l’especificat també en aquest document.

Les despeses de instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per
obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos.
Tots aquests despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.
Amb la composició dels diferents preus unitaris i les seves corresponents amidaments s’efectuarà el Pressupost Parcial de cada
capítol i que la suma total serà el Pressupost d’Execució Material (PEM). Aquest pressupost es veurà afectat per els despeses
generals.

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de
les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni
tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials d’ obra, que sempre s’entendran estesos i
abandonats a bon compte.

Els despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l’Administració, legalment establertes, és
xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes que s’estableixen en un 13 per 100.

Com a conseqüència del anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes en els treballs executats,
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Benefici Industrial
El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del Pressupost o Preu d’Execució Material.

20.1. Obres per administració directa
Es denominen “Obres per Administració directa” aquelles en les que el Propietari de l’Obra per sí mateix o mitjançant un
representant seu, que pot ésser el propi Director de l’Obra, expressament autoritzat aquests efectes, porti directament les
gestions necessàries per l’execució de l’obra, adquirint els materials, contractant el seu transport a l’obra i, en definitiva,
intervenint directament en totes les operacions necessàries per que el personal i els obrers contractats per ell pugin realitzarla; en aquestes obres el constructor, si n’hi hagués, o si l’encarregat de la seva realització és només un depenent del propietari,
ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, la doble personalitat de Propietari i Contractista.

Preu de Contracte
El preu de Contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, els despeses Generals i el Benefici Industrial. L’IVA s’aplica
sobre aquesta suma però no integra el preu.
19.2. Preus contradictoris
Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitjà del Director d’Obra, decideixi introduir unitats o canvis de
qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància imprevista.
A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista abans de començar
l’execució dels treballs i en el termini no inferior a quinze dies. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte
més anàleg dins del quadre de preus del projecte i sempre utilitzant com a base la justificació de preus inclosa en l’annex
corresponent de projecte, i en segon lloc al banc de preus d’ús més freqüent en la localitat (ITEC).

20.2. Obres per administració delegat o indirecta
Es considera “Obra per administració delegada o indirecta” la que convé un Propietari i un Constructor per què aquesta, per
compte d’aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegat o indirecta” les següents:
a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonat directament o mitjançant del Constructor, totes les despeses inherents a la
realització dels treballs convenients, reservant el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per sí mateix o mitjançant el
Director en la seva representació, l’ordre i la marxa dels treballs, a l’elecció dels materials i aparells que en els treballs han
d’emprar-se i, en suma, tots els elements que consideri necessaris per regular els treballs.

19. 3. Reclamacions d’augment de preus per causes diverses
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap
pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base
per l’execució de les obres (amb referència a facultatius).

b) Per part del Contractista, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius,
als mitjans auxiliars necessaris i, en suma, tot el que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l’execució dels treballs,
pel que percebrà per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l’import total de les despeses efectuades i
abonades pel Constructor.

19. 4. Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus
En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l’aplicació dels preus o de la forma d’amidar les
unitats d’obra executades, s’entendrà al previst en primer lloc, el Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, el Plec
General de Condicions particulars.

20.3. Liquidació d’obres per administració
Per la liquidació dels treballs que s’executen per administració delegada o indirecta, regiran les normes que a la fi s’estableixin
a les “Condicions particulars d’índole econòmic” vigents en l’obra; a falta d’elles, els comptes d’administració les presentarà el
Constructor al Propietari, en relació valorada a la que s’haurà d’acompanyar i agrupats en l’ordre que s’expressen, els
documents següents tots ells conformats per la Direcció d’Obra.

19. 5. Revisió dels preus contractats
Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que l’increment no arribi, en la suma de les
unitats que faltin per realitzar d’acord amb el Calendari, un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l’import total del
pressupost del Contracte.

a) Les factures riginades dels materials adquirits per als treballs i el document adient que justifiqui el dipòsit o la col·locació de
dits materials en l’obra.

En el cas de produir-se variacions en alça superiors en aquest percentatge, s’efectuarà la corresponent revisió d’acord amb la
fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, rebent el Contractista la diferència en més que resulta per la variació
del IPC superior al 3 per 100.

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l’establert en la legislació vigent, especificant el nombre d’hores treballades en
l’obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyada a dites nòmines una relació numèrica dels encarregats,
capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, manobres especialitzats i lliures, administratiu d’obra, guardes, etc.,
que hagin treballat en l’obra durant el termini de temps a que corresponguin les nòmines que es presentin.

No haurà cap revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el calendari de l’oferta.
19. 6. Aplec de materials
El Contractista està obligat a executar els aplecs de materials o aparells d’obra que la Propietat ordeni per escrit o només per
desig o necessitat expressa d’aquesta última.

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada de runes.

Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, són de l’exclusiva propietat d’aquest; de la seva vigilància i
conservació serà responsable el Contractista.
En cap cas el Contractista podrà demanar una certificació d’aplec avançada ni cap certificació a compte per compra de
materials. Les compres prèvies van a compte del Contractista fins la seva utilització en obra.

d) Els rebuts de llicència, impostos i a més a més càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o en la qual la gestió hagi
intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del propietari. A la suma de totes les despeses
inherents a la pròpia obra en la qual la gestió o pagament hagi intervingut el Constructor s’aplicarà, a falta de conveni especial,
un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat
preventius d’accidents, les despeses Generals que el Constructor origini als treballs per administració que realitzi i el Benefici
Industrial del mateix.

20.- OBRES PER ADMINISTRACIÓ

20. 4. Abonament al contractista dels comptes d’administració delegat
Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegats els realitzarà el Propietari
mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel propietari o per la seva delegació representant.

Es diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calen per a la seva realització les porti directament el
propietari o la Direcció d’Obra, bé per si o per un representat seu, o bé mitjançant un constructor.

Independentment, el Director d’Obra redactarà, amb igual periodicitat, l’amidament de l’obra realitzada, valorant-li d’acord al
pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor llevat de que s’hagués pactat el
contrari contractualment.

Les obres per administració es classificaran en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.

20.5. Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers
Si de les parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Contractista-Director, aquest adverteixin que
els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes de les unitats d’obra executada, fossin notòriament inferiors als
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rendiments normals generalment admesos per unitats d’obra iguals o similars, ho notificarà per escrit al Constructor, amb la fi
de que aquest faci les gestions necessàries per augmentar la producció en la quantia assenyalada pel Director.

amb majors dimensions qualsevol part de l’obra, o, en general, introdueixi en aquest i sense demanar-li, qualsevol altra
modificació que sigui beneficiosa a judici del Director, no tindrà dret, tot i així, més que a l’abonament de el que li pogués
correspondre en el cas de que hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.

Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda
facultat per ressarcir-se de la diferència, rebaixant el seu import del quinze per cent (15 per 100) que per als conceptes abans
expressats correspondria abonar-ho al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament han d’efectuar-s’hi. En
cas de no arribar ambdós parts a un acord en compte en quant els rendiments de la mà d’obra, es sotmetrà el cas a arbitratge.

21. 3. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
L’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb un preu establert i en el mes en que
aquest s’hagi executat.
Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els quadres de preus o en els
Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

20. 6. Responsabilitat del constructor
En els treballs d’ “Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà responsable dels efectes constructius que
pugin tenir els treballs o unitats per l’execució i també dels accidents o perjudicis que pugin sobrevenir els obrers o a terceres
persones per no haver pres les mesures necessàries que en les disposicions legals vigents s’estableixen.
En canvi, no serà responsable del mal resultat que pugin donar els materials i aparells elegits amb arranjament a les normes
establertes a l’esmentat article.

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte, a partir dels preus
unitaris de la Justificació de Preus.
Pagaments
Els pagaments s’efectuaran les oficines de la Propietat en els terminis prèviament establerts, i el seu import correspondrà
precisament al de les certificacions d’obra conformades pel Director d’Obra, en virtut de les quals es verifiquen aquells.

En virtut de l’anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a
respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia.
Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat qualsevol treball, per al seu abonament es
procedirà així:

21.- ABONAMENT DE LES OBRES
Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu unitari invariable estipulat per endavant
per cada una d’elles. S’abonarà al Contractista l’import de les unitats compreses en els treballs executats i ultimats d’acord i
subjecció als documents que constitueixen el Projecte, les que serveixen de base per l’amidament i valoració de les diverses
unitats.

1º Si els treballs que es realitzen estiguin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no s’haguessin realitzat pel
Contractista al seu temps degut, i el Director exigirà seva realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que
figuren en el seu Pressupost i abonats d’acord amb l’establert en els “Plecs Particulars” o en el seu defecte en els Generals, en
el cas de que els preus esmentats fossin inferiors a les que regeixen en l’època de la seva realització; en cas contrari, s’aplicaran
aquests últims.

21.1. Relació valorades i certificacions
Al final de cada més i dins dels 10 dies hàbils anteriors en finalitzar el més, formarà el Contractista una relació valorada de les
obres executades durant el mes previst.

2º Si s’han executat treballs necessaris per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús de l’obra, per haver estat aquest
utilitzats durant el termini indicat pel Promotor, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament retallats.

L’executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la Direcció Facultativa de la qual valorarà
aplicant el resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per cada unitat d’obra,
els preus assenyalats en el pressupost per cada una d’elles, tenint present a més a més l’establert en el present “Plec General
de Condicions econòmiques” respecte a millorar o substituir el material i les obres accessòries i especials, etc.

3º Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció de la qualitat dels
materials, res s’abonarà per ells al Contractista.

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació, facilitarà a la Direcció
Facultativa les dades corresponents de la relació valorada, acompanyades d’una nota d’enviament, l’objecte de que, dins del
termini de deu (10) dies a partir de la data del rebut de l’esmentada nota, pugui el Contractista examinar-les i tornar-les
signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu
(10) dies següents al seu rebut, el Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions del Contractista, si n’hi hagués, donant
compte el mateix de la seva resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant del Propietari contra la resolució del
Director en la forma previnguda en els “Plecs Generals de Condicions Facultatius”.
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Director la certificacions de les obres
executades.

22.1. Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres
La indemnització per retard en l’acabament es determinarà en un dos per mil (2 per 1000) de l’import total dels treballs
contractats, per cada dia natural de retorn, contats a partir del dia d’acabament fixat en el Calendari d’obra.

22.- INDEMNITZACIONS MÚTUES

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
Demora dels pagaments
Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en el Contracte al que correspon el
termini convenient, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l’abonament d’un interès de demora amb base oficial
durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de les esmentades certificacions.

El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90
per 100) del seu import, els preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent del contracte.

Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini de d’aquest termini d’un mes sense realitzar-se el pagament, tindrà
dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent a les obres executades i dels
materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la
necessària per l’acabament de l’obra contractada o adjudicada.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a que es refereix, i tindran el caràcter de document
i lliurés a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc
aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen.

Malgrat tot el que anteriorment s’ha exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fonamentat en
la demora esmentada de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud indicada ha invertit en
obra o en materials aplegats admissibles a la part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el
contracte. No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per escrit l’execució de treballs
nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc
s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, llevat de casos d’error en els amidaments del Projecte, a menys que
el Director ordeni, també per escrit, l’ampliació dels contractes.

Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a que la valoració es refereix. En el cas de que el
Director l’exigeixi, les certificacions s’estendran a l’origen.
21. 2. Millores d’obres lliurament executades
Quan el Contractista, inclòs amb autorització del Director, emprarà materials de la més acurada preparació o més grans que les
indicades en el Projecte o substituint-se una classe de fàbrica amb una altra que tingués assignat un preu més alt, o executés
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Termini de garantia
El termini de garantia serà d’un (1) any , comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdós parts contractants, abans de la seva execució o ocupació,
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials i els augments que totes
aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats contractades.
Es seguirà el mateix criteri i procediment, quant el Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els
imports de les unitats d’obra contractades.

23.- UNITATS D’OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (Obra principal, balissament, senyalització i
barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.) . En cas que l’obra s’arruïni, un
cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del
Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció.

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici del Director de les obres, aquest determinarà
el preu o partir d’abonament després d’escoltar al Contractista, el qual haurà de conformar-se amb dita resolució, només en el
cas en que, trobant-se dins del termini d’execució, prefereixi enderrocar l’obra i refer-la d’acord a condicions, sense excedir-se
de l’esmentat termini.

Plànols As-Built
El Contractista prepararà planols AS BUILT de l’obra, que haurà d’aprovar la Direcció facultativa i que es lliuraran a la Propietat
en la recepció de les obres. Els planols reflectiran la situació exacta de les instal.lacions soterrades i de tots els elements de la
remodelació urbana així com dels materials emprats.

24.- ASSEGURANÇA DE LES OBRES

26.- CONSERVACIÓ DE LES OBRES

El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció
definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tingui per contracte els objectes assegurats.
L’import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del Propietari, per a què
amb càrrec a ella, s’aboni l’obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament de l’esmentada
quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció.

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i reparació, i tots aquells
treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia.

En cap cas, llevat de conformitat expressa del contractista, fet en documents públics, el Propietari podrà disposar de dit import
per a tasques diferents de les de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de l’anteriorment exposat serà motiu suficient
per que el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complert de despeses, materials
aplegats, etc., i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se l’haguessin
abonat, però només en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte
a l’import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel Director.

A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de Clàusules
Administratives Generals".

L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balissatge,
senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les despeses
originades en aquest concepte seran a compte de Contractista.
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de robatori. El Contractista
haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques les despeses corresponents a les reposicions
esmentades o a les assegurances que siguin convenients.

Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els posarà el Contractista, abans de
contractar-les, en coneixement de la Propietat, per tal de recabar d’aquesta la seva prèvia conformitat.

25.- RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA
Neteja final de les obres
El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, a la neteja de l’obra. Retirarà els
materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis, etc., que segons la direcció d’obra no
s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat.
Recepció de les obres
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres practicarà un
reconeixement exhaustiu en presència del Contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses, s’iniciaran els tràmits
per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes, es farà constar i es donaran al Contractista les
instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per esmenar-los, acabat el qual la
direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas de que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran
els tràmits per a la seva recepció.
Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades per les diferents
companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa tensió, així com la legalització de les instal·lacions
d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, de les quals haurà d’aportar tota la
documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos),
d’acord amb la normativa vigent.

Autor del Projecte

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la LCAP.

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082): Baix o nul
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2): <= 4 mm
Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 1% en pes
Partícules toves (UNE 7-134): 0%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nul·la
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
- Granulat arrodonit: <= 1% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcàri: <= 1% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75
- Resta de casos: >= 80
Friabilitat (UNE 83-115): <= 40
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
- Granulat arrodonit: <= 1% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 15% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís ¦ Percentatge en ¦ Condicions ¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa ¦
¦
¦ mm ¦ pel tamís ¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ 5,00 ¦
A
¦ A = 100 ¦
¦ 2,50 ¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦ 1,25 ¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦ 0,63 ¦
D
¦ 15 <= D <= 70 ¦
¦ 0,32 ¦
E
¦ 5 <= E <= 50 ¦
¦ 0,16 ¦
F
¦ 0 <= F <= 30 ¦
¦ 0,08 ¦
G
¦ 0 <= G <= 15 ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres ¦
¦ C - D <= 50 ¦
¦ condi- ¦
¦ D - E <= 50 ¦
¦ cions ¦
¦ C - E <= 70 ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.

BMATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es
prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de
verificar que acompleix totes aquestes característiques:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234): >= 5
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130): <= 15 g/l
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)
- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <= 5 g/l
- En la resta de casos: <= 1 g/l
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
- Formigó pretesat: <= 1 g/l
- Formigó armat: <= 3 g/l
- Formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l
Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235): <= 15 g/l
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B031 - SORRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0312020,B0312500,B0310400.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una
planta legalment autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
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El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es
puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin
que es compleixen les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que
estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2)
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es
puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle
>45º (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del
gruix mínim
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2):
- Per a graves calcàries: <= 2% en pes
- Per a graves granítiques: <= 1% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238): >= 0,20
Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 0,25% en pes
Partícules toves (UNE 7-134): <= 5% en pes
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):
- Granulats reciclats mixtos: < 1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim,
les dades següents:
- Nom del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B033 - GRAVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0331C00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests
residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara
ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
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- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut de ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082): Baix o nul
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 12%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Absorció d'aigua:
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
GRAVA PER A DRENATGES:
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La
composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149): <= 40
Equivalent de sorra: > 30
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502).

B03D5000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra seleccionada
- Terra adequada
- Terra tolerable
- Terra sense classificar
TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que
estableixi explícitament la DF.
TERRA SELECCIONADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204): < 0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15%
o en cas contrari, ha de complir:
- Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75%
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25%
- Límit líquid (UNE 103-103): < 30%
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10
Índex CBR (UNE 103-502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
TERRA ADEQUADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204): < 1%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35%
Límit líquid (UNE 103-103): < 40
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4
Índex CBR (UNE 103-502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
TERRA TOLERABLE:
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101):
- Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70%
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35%
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204): < 2%
Contingut guix (NLT 115): < 5%
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1%
Límit líquid (UNE 103-103): < 65%
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20)
Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament lliure (UNE 103-601): < 3%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)
Índex CBR (UNE 103-502): >= 3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim,
les dades següents:
- Nom del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a
l'art.28.3 de la norma EHE, si el material s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
GRAVA PER A PAVIMENTS:
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.
____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg
del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
___________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B03D - TERRES

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401,B051E201,B0514301.

¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A ¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B ¦
¦
¦ CEM III/C ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A ¦
¦
¦ CEM IV/B ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A ¦
¦
¦ CEM V/B ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components
principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits
Reglamentaris (CCRR).
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la norma UNE 80310.
CIMENTS BLANCS (BL):
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits
Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que
les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que
les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits
Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ II/A-S ¦
¦
¦ II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ II/A-P ¦
¦
¦ II/B-P ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ II/A-V ¦
¦ volants
¦ II/B-V ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ III/A ¦
¦ forn alt
¦ III/B ¦
¦
¦ III/C ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ IV/A ¦
¦
¦ IV/B ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als
ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés
d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en
un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar
o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent
els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el
que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
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El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus components.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Designació i denominació del ciment
- Referència de la comanda
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte
- Restriccions d'utilització
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:
- Dates de producció i d’ensacat del ciment
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- Restriccions d'utilització
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera
que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes

Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència: <= 20
- Mètode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calçs: <= 2%
CAL HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons
l’assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subminstrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el
que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la cal segons l’apartat 4 de l’esmentada norma
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les
recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la
Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos
de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 - CALÇS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0552460,B0552100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i
quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CAL AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es
destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus següents:
- Emulsions bituminoses:
- Aniònica
- Catiònica
- Polimèrica
- Betum asfàltic
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació:
- Betum fluxat
- Quitrà
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent
emulsionant.
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destil·lació, oxigenació o "cracking”
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El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació, a un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils,
procedents de la destilació del petroli i del quitrà respectivament.
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la destilació destructiva del carbó a altes temperatures.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència original mitjançant una agitació moderada.
Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142): <= 0,10%
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR: >= 60%
Càrrega de partícules (NLT 194): Negativa
Assaig amb el residu de destil·lació:
- Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 97,5%
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques:
+--------------------------------------------------------------+
¦Característiques ¦
Tipus emulsió
¦
¦
¦--------------------------------------------¦
¦
¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦ EAI ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦
¦Viscositat
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦Saybolt (NLT 134)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦Universal a 25°C ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦Furol a 25°C ¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=100s¦<=50s ¦ <=50s ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦
¦Contingut d'aigua¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦(NLT 137)
¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45% ¦<=40% ¦ <=50% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦
¦Betum asfàltic ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦residual
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦(NLT 139)
¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55% ¦>=60% ¦ >=40% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦
¦Fluidificant per ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦destilació
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦(NLT 139)
¦ 0% ¦ 0% ¦<=10% ¦ <=8% ¦ <=1% ¦5<=F<=15%¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦
¦Sedimentació a 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦dies (NLT 140) ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=10% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦
¦Assaigs amb el ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦200<= ¦
¦lació:
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦Penetració (P) ¦P<= ¦P<= ¦P<= ¦P<= ¦P<= ¦P<= ¦
¦(NLT 124)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦0,1 mm
¦200 ¦200 ¦250 ¦200 ¦200 ¦300 ¦
+--------------------------------------------------------------+
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2:
Barreja amb ciment (NLT 144): <= 2%
En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF previa comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència original mitjançant una agitació moderada.
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142): <= 0,10%
Càrrega de partícules (NLT 141): Positiva
Assaig amb el residu de destil·lació:
- Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 97,5%
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:
+----------------------------------------------------------------+
¦Característiques ¦
Tipus emulsió
¦
¦
¦----------------------------------------------¦
¦
¦ECR 1 ¦ECR 2 ¦ECR 3 ¦ ECM ¦ECL 1 ¦ECL 2¦ ECI ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦
¦Viscositat
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Saybolt (NLT 138)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Universal a 25°C ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦Furol 25°C
¦<=50s ¦ - ¦ - ¦ - ¦<=100s¦<=50s¦<=50s ¦
¦Furol 50°C
¦ - ¦>=20s ¦>=40s ¦>=20s¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦
¦Contingut d'aigua¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(NLT 137)
¦<=43% ¦<=37% ¦<=32% ¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=50% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦
¦Betum asfàltic ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦residual
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(NLT 139)
¦>=57% ¦>=63% ¦>=67% ¦>=59%¦>=55% ¦>=60%¦>=40% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦
¦Fluidificant per ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10<=F ¦
¦destilació
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(NLT 139)
¦<=5% ¦<=5% ¦<=2% ¦<=12%¦ <=10%¦ 1% ¦<=20% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦
¦Sedimentació a 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦dies (NLT 140) ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=10%¦<=10% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦
¦Assaig amb el ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<=¦130<= ¦130<=¦200<= ¦
¦lació:
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Penetració (P) ¦P<= ¦P<= ¦P<= ¦P<= ¦ P<= ¦ P<= ¦ P<= ¦
¦(NLT 124)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0,1 mm
¦200 ¦200 ¦200 ¦250 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 300 ¦
+----------------------------------------------------------------+
BETUM ASFÀLTIC:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1
Solubilitat (NLT 130): >= 99,5%
Contingut d'aigua (NLT 123): <= 0,2%
Característiques físiques del betum original:
- Penetració (25ºC, 100 g, 5 s) (NLT 124):
- B 60/70: >= 6 mm, <= 7 mm
- B 80/100: >= 8 mm, <= 10 mm
- Punt de reblaniment (A i B) (NLT 125):
- B 60/70: >= 48ºC, <= 57ºC
- B 80/100: >= 57ºC, <= 53ºC
- Punt de fragilitat Fraass (NLT 182):
- B 60/70: <= - 8ºC
- B 80/100: <= - 10ºC
- Ductilitat (5 cm/min) a 25ºC (NLT 126):
- B 60/70: >= 90 cm
- B 80/100: >= 100 cm
- Punt d’inflamació v/a (NLT 127): >= 235ºC
- Densitat relativa 25ºC/25ºC (NLT 122): 1
Característiques físiques del residu de pel·lícula fina:
+----------------------------------------------------------+
¦ Característiques del ¦
Tipus betum
¦
¦ residu de pel.licula ¦-------------------------¦
¦
fina
¦ B 60/70 ¦ B 80/100 ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Variació de massa
¦
¦
¦
¦ (NLT 185)
¦ <= 0,8% ¦ <= 1,0% ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 s) ¦
¦
¦
¦ % penetr. orig. (NLT 124) ¦ >= 50% ¦ >= 45% ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Augment del punt de reblaniment¦
¦
¦
¦ (A i B) (NLT 125)
¦ <= 9°C ¦ <= 10°C ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C ¦
¦
¦
¦ (NLT 126)
¦ >= 50 cm ¦ >= 75 cm ¦
+----------------------------------------------------------+
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No ha de tenir símptomes de coagulació.
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100.
Característiques físiques del betum fluidificat:
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- Punt d'inflamació (NLT 136): >=38ºC
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133): 75>=V>=150
- Destilació (NLT 134):
225ºC <=25%
260ºC 40%<=D<=70%
316ºC 75%<=R<=93%
Residus de la destilació a 360ºC: 50%<=R<=60%
Contingut d'aigua en volum: <=0,2%
Assaigs sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5%
BETUM FLUXAT:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No han de tenir símptomes de coagulació.
Punt d'inflamació v/a (NLT 136): >= 60°C
Fenols en volum (NLT 190): <= 1,5%
Naftalina en massa (NLT 191): <= 2%
Assaigs sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm
Característiques físiques del betum fluxat:
+-------------------------------------------------------------+
¦
Característiques
¦
Tipus betum
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ FX 175 ¦ FX 350 ¦
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦
¦Viscositat STV a 40°C
¦
¦
¦
¦(orifici 10 mm) (NLT 187) ¦150<=V<=200s ¦300<=V<=400s ¦
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦
¦Destilació (% del volum total ¦
¦
¦
¦destilat fins a 360°C)
¦
¦
¦
¦
a 190°C
¦ <= 3% ¦ <= 2% ¦
¦
a 225°C
¦ <= 10% ¦ <= 10% ¦
¦
a 316°C
¦ <= 75% ¦ <= 75% ¦
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦
¦Residu de la destilació
¦
¦
¦
¦a 360°C (NLT 134)
¦ >= 90% ¦ >= 92% ¦
+-------------------------------------------------------------+
QUITRÀ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123): <= 0,5%
Índex d'escuma (NLT 193): <= 8
Característiques físiques del quitrà:
+------------------------------------------------------------------------+
¦Característiques ¦
Tipus de quitrà
¦
¦
¦-----------------------------------------------------¦
¦
¦ AQ 38 ¦ AQ 46 ¦ BQ 30 ¦ BQ 58 ¦ BQ 62 ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Equiviscositat ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 188)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(amb una toleràn- ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦cia d'1,5°C) ¦ 38°C ¦ 46°C ¦ 30°C ¦ 58°C ¦ 62°C ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Densitat relativa ¦ 1,10<= ¦ 1,11<= ¦ 1,10<= ¦ 1,13<= ¦ 1,13<= ¦
¦(DR) 25°C/25°C ¦ DR ¦ DR ¦ DR
¦ DR
¦ DR
¦
¦(NLT 122)
¦ <=1,25 ¦ <=1,25 ¦ <=1,24 ¦ <=1,27 ¦ <=1,27 ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Destilació en ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦massa (DT)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦a) fins a 200°C ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦
¦b) 200°C - 270°C ¦3<=DT<=10%¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=11%¦ <= 3% ¦ <= 2% ¦
¦c) 270°C - 300°C ¦4<=DT<=9% ¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=9% ¦1<=DT<=6% ¦1<=DT<=5% ¦
¦ bic
¦ <= 16% ¦ <= 12% ¦ <= 16% ¦ <= 8% ¦ <= 7% ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Punt de reblani- ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ment (A i B) del ¦ 35<= ¦ 35<= ¦ 35<= ¦
¦
¦
¦residu de desti- ¦ PR ¦ PR ¦ PR ¦ <= 56°C ¦ <= 56°C ¦
¦lació (NLT 125) ¦ <=53°C ¦ <=55°C ¦ <=46°C ¦
¦
¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦

¦Fenols en volum ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 190)
¦ >= 3% ¦ >= 2,5% ¦ >= 3% ¦ >= 2% ¦ >= 2% ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Naftalina en massa¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 191)
¦ >= 4% ¦ >= 3% ¦ >= 4% ¦>= 2,5% ¦ >= 2,5% ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Insoluble en toluè¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(en massa)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 192)
¦ >= 24% ¦ >= 25% ¦ >= 23% ¦ >= 28% ¦ >= 28% ¦
+------------------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per una virolla d’una sola peça, no han de tenir desperfectes ni
fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de
calefacció, si han contingut altres líquids hauran d’estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d’un element adequat per a prendre
mostres.
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El
subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres.
BETUMS ASFÀLTICS:
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura situats a llocs visibles.
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament.
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituits per una virolla d’una sola peça, no han de tenir desperfectes ni
fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La
resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs visibles.
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si
hi hagués el risc que la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt d’inflamació del producte, s’extremarà la vigilància d’aquestes condicions.
El subministrat a granel en tancs aïllats, amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han
d'estar calorifugats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75).
*Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75).
*Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y
puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.
_________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064500C,B064100C,B064500B,B0641080,B064300C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
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En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del
granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que
ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar,
s’ha d’especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En
estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del
ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix
calor d'hidratació (UNE 80303-3)
Classe del ciment: 32,5 N
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima
de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3
- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3
- Formigó pretesat: <= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions d’amasat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs
de formigonar.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unita d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Dcreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
___________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065910C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
-Consistència
-Grandària màxima del granulat
-Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
-Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
-Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
-La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
-T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
-R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
-C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
-TM: Grandària màxima del granulat en mm.
-A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del
granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que
ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar,
s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
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Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i
si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats
de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
-Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
-Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
-fcm (t) = ßcc(t)·fcm
-ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus
de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R,
CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
-Formigons en massa >= 20 N/mm2
-Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
-Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),
Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
-Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN
197-1)
-Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
-Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
-Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix
calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
-Formigons en massa (HM):
-2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
-2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
-Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat
mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
-Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
-Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
-Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
-A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
-Formigó en massa: <= 0,65
-Formigó armat: <= 0,65
-Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
-Consistència seca: 0 - 2 cm
-Consistència plàstica: 3 - 5 cm
-Consistència tova: 6 - 9 cm
-Consistència fluida: 10-15 cm
-Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
-Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
-Armat: <= 0,4% pes de ciment
-En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
-Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
-Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
-Assentament en el con d'Abrams:
-Consistència seca: Nul
-Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
-Consistència fluida: ± 2 cm
-Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
-<= 32 mm

-<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
-Contingut de ciment:
-Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
-Formigons submergits: >= 375 kg/m3
-Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
-Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
-Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
-Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con ¦
Condicions
¦
¦ d'Abrams(mm) ¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦ 130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦ H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦ abocat sota aigua amb tub tremie ¦
¦ H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota ¦
¦
¦ fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs
de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària ¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦ 32 ¦ 350 ¦
¦ 25 ¦ 370 ¦
¦ 20 ¦ 385 ¦
¦ 16 ¦ 400 ¦
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
-Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
-Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
-Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
-Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
-Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
-Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta
fórmula inclourà:
-La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
-La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063
mm UNE EN 933-2.
-La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
-La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
-La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà
inferior al 4,5 % en volum.
-Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
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Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
-Identificació del subministrador
-Número de sèrie de la fulla de subministrament
-Data i hora de lliurament
-Nom de la central de formigó
-Identificació del peticionari
-Quantitat de formigó subministrat
-Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
-Resistència a la compressió
-Tipus de consistència
-Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
-Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
-Contingut de ciment per m3
-Relació aigua/ciment
-Tipus, classe i marca del ciment
-Contingut en addicions
-Contingut en additius
-Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
-Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
-Identificació del ciment, additius i addicions
-Designació específica del lloc de subministrament
-Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
-Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes,
procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió
a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en
el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota
pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:
-Volum de formigonament: <= 100 m3
-Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
-Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
-Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
-Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
-Massissos:
-Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia
per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència
es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin
en:
-Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
-Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
-Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i
a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la
consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i
s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
-Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
-Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:
-Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
-Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
-Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
-Terrossos d'argila (UNE 7133)

-Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
-Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
-Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
-Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
-Substàncies perjudicials (EHE)
-Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
-Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
-Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
-Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
-Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
-Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
-Consistència (UNE 83313)
-Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades
de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
-Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
-Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
-Altres casos: N >= 3
-Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
-Altres casos: N >= 4
-Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
-Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
-Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi,
de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un
control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt
controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN >= fck
on:
-f(x) Funció d'acceptació
-x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
-K2 Coeficient:
Coeficient:
-Número de pastades:
-3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
-4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
-5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
-6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
-rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
-x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
-x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
-fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de
formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins
del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N
determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el
valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
-Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
-Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
-Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
-Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben
dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu
cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
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-Interpretació dels assaigs de control de resistència:
-El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
-Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la
qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
-Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
-Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies.
La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència
mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
-Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
-Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
-Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de
resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la
pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica
multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
-2 sèries: 0,88
-3 sèries: 0,91
-4 sèries: 0,93
-5 sèries: 0,95
-6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.
____________________________________________________________________________

- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d'aigua: ± 3%
- Contingut d'additius: ± 5%
- Contingut d'addicions: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subinistrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Uniat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Rea Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CODICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d'autoconsum
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència
a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d'additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins
del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06NN14C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o
aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 %
d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits
químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior
a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:

B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 - MORTEROS DE COMPRA
B071 - MORTEROS CON ADITIVOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics:
una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta
formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la
reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs,
pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

B0710150,B0710180,B0715000,B0714000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres
existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris
a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i
parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta
llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química,
poden presentar-se en forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les
condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
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A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir
les propietats especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats
depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE
EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest
coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.
____________________________________________________________________________

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres
imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732.
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales.
*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro
de vinilo).
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B2A000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les excepcions següents:

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0A1 - FILFERROS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14200.
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- Malles electrosoldades
- Armadures bàsiques electrosoldades
En sostres unidireccionals armats o pretesats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065.
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca
del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811).
Mides nominals:
+----------------------------------------+
¦Diàmetre ¦ Àrea de la secció ¦ Massa ¦
¦nominal e ¦ transversal S ¦
¦
¦ (mm) ¦ (mm2)
¦ (kg/m) ¦
¦----------¦-------------------¦---------¦
¦ 6 ¦
28,3
¦ 0,222 ¦
¦ 8 ¦
50,3
¦ 0,395 ¦
¦ 10 ¦
78,5
¦ 0,617 ¦
¦ 12 ¦
113
¦ 0,888 ¦
¦ 14 ¦
154
¦ 1,21 ¦
¦ 16 ¦
201
¦ 1,58 ¦
¦ 20 ¦
314
¦ 2,47 ¦
¦ 25 ¦
491
¦ 3,85 ¦
¦ 32 ¦
804
¦ 6,31 ¦
¦ 40 ¦ 1260
¦ 9,86 ¦
+----------------------------------------+
Característiques mecàniques de les barres:
+---------------------------------------------------------------------+
¦Designació¦Classe acer¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦
¦ fy (N/mm2) ¦unitaria ¦de rotura ¦ fs/fy ¦
¦
¦
¦
¦de rotura¦(sobre base ¦
¦
¦
¦
¦
¦fs(N/mm2)¦de 5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦diàmetres ¦
¦
¦----------¦-----------¦-------------¦---------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ Soldable ¦ >= 400 ¦ >= 440 ¦ >= 14% ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ Soldable ¦ >= 500 ¦ >= 550 ¦ >= 12% ¦ >= 1,05 ¦
+---------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
¦Designació¦Lím.elàstic¦Resist. ¦Relació ¦Allarg.de ¦Allarg.¦Relació¦
¦
¦ Re (MPa) ¦a la ¦Re-real/ ¦rotura ¦total ¦Rm/Re ¦
¦
¦
¦tracció ¦Re-nominal¦(s/base de ¦càrrega¦
¦
¦
¦
¦Rm (MPa) ¦
¦5 diàmetres¦màxima ¦
¦
¦----------¦-----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-------¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400 ¦ >= 480 ¦ >= 1,20 ¦ >= 20% ¦ 9% ¦>= 1,20¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦<= 1,35¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500 ¦ >= 575 ¦ >= 1,25 ¦ >= 12% ¦ 8% ¦>= 1,15¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦<= 1,35¦
+-----------------------------------------------------------------------+
Composició química:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Anàlisis ¦ C ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦ P ¦ S ¦ N ¦
¦UNE 36-068¦ %màx.¦
%màx.
¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-----------------------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada ¦ 0,22 ¦
0,50
¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦
0,52
¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013 ¦
+-----------------------------------------------------------------+
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065): Nul·la
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065):
- Tensió mitjana d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de trencament d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
Toleràncies:
- Secció barra:
- Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal
- Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal
- Massa: ± 4,5% massa nominal
- Ovalitat:
+----------------------------------+
¦Diàmetre nominal¦Diferència màxima¦

¦ e (mm) ¦ (mm)
¦
¦----------------------------------¦
¦ 6
¦
1
¦
¦ 8
¦
1
¦
¦ 10
¦ 1,50
¦
¦ 12
¦ 1,50
¦
¦ 14
¦ 1,50
¦
¦ 16
¦ 2,00
¦
¦ 20
¦ 2,00
¦
¦ 25
¦ 2,00
¦
¦ 32
¦ 2,50
¦
¦ 40
¦ 2,50
¦
+----------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:
En el cas de productes certificats:
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la partida servida.
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives)
- Certificat específic d'adherència (armadures passives)
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no
hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DF7G0A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons d'enllumenat i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.
Toleràncies:
- Fletxes: 5 mm/m
- Dimensions nominals: ± 5 %
- Balcament: 5 mm/m
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta: Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius: <= 1,5 cm
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Distància entre nusos de diàmetre màxim: >= 50 cm
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni
s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència: 380 - 430 N/mm2
Límit elàstic: 300 - 340 N/mm2

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents en funció de la categoría.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada per el fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de
la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de
la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat:
- Absorció d’aigua: <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 - MAONS CERÀMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F1D2A1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces de argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació
com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les
condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o
col.locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de categoría I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el
que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Per a peces de categoria I:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció
Per a peces de categoria II:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes
que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.
__________________________________________________________________________

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Característiques complementàries:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7B - GEOTÈXTILS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7B151F0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965)
- Característiques essencials:
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)
- Característiques complementàries:
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)
- Resistència al envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre
5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías
férreas y las capas de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones ferroviarias.
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UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de
taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de residuos líquidos.

Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 5000 m2 o fracció de geotextil de les mateixes característiques col·locat en obra, es realitzaran els assaigs següents:
- Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864)
- Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
- Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
- Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la ruptura ulterior (esquinçament) (UNE 40529)
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMIINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori
acreditat:
- Pes
- Resistència a la tracció i allargament fins el trencament
- Resistència mecànica a la perforació
- Permeabilitat (columna d'aigua de 10 cm)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció,
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i protecció:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació,
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació,
- Productes per a canals de Funcio: Separació,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a les normes aplicables
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del
fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen
les irregularitats, fins al 100% del subministrament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
Els resultats dels assaig d'identificació compliran les condicions del plec amb les desviacions màximes següents:
- Assaigs físics i mecànics: ± 5 %
- Assaigs hidràulics: ± 10 %
Si algun resultat queda fora d'aquestes toleràncies, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan els nous resultats
estiguin d'acord a l'especificat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres
més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B89 - MATERIALS PER A PINTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZV010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la
intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del
dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius
modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat
atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització
mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció
química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona
física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels
assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció
establert en la marca de qualitat de producte.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
- Determinació de les característiques geomètriques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament.
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
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- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i
la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de
la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de
l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de
l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100% ¦ 100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé ¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de
l'assecatge.
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- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i
vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE
POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona
física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
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En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Esmalt sintètic:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Esmalt de poliuretà:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o
emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al
20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment,
es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.
____________________________________________________________________________

- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica,
dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un
isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de
l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100% ¦ 100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé ¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48033): Fins a 250°C
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZAP000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics
i inorgànics
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que
destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
- Solució de silicona
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
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Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).
Relació resina epoxi/quitrà: 40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min

- Totalment seca: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48032): <= 2
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes específic: 13 kN/m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032): <= 2
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min - 4 h
- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.
Rendiment: > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
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- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona
física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Assaigs sobre pintura líquida:
- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant
que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
- Índex d'anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d'assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o
emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al
20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment,
es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec
del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a les que delimita.
S'han considerat les vorades dels materials següents:
- Pedra granítica
- Pedra de marès
S’han considerat les formes següents:
- Recte
- Corba
- Peces especials per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell.
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada.
Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons
aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:
- Amplària:
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm
- Entre dues cares texturades: ± 3 mm
- Alçària Classe 1 (marcat H1):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Alçària Classe 2 (marcat H2):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm
- Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:
- Classe 1 (marcat D1):
- Tallat: ± 5 mm
- Tall en brut: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Classe 2 (marcat D2):
- Tallat: ± 2 mm
- Tall en brut: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:
- Tall en brut:
- Vora recta paral.lela al pla de la cara superior: ± 6 mm
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 10 mm
- Deformació de la cara superior: ± 10 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Texturat:
- Vora recta paral.lela al pla de la cara superior: ± 3 mm
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 7 mm
- Deformació de la cara superior: ± 5 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de corvatura d’una vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada
ha d’estar en l’interval del 2% del valor declarat
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser:
- Tall en brut: + 10 mm, -15 mm
- Textura gruixuda: + 5 mm, - 10 mm
- Textura fina: + 3 mm, - 3 mm

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B961 - PIEZAS RECTAS DE PIEDRA NATURAL PARA BORDILLOS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim:
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9616870,B9616871,B96118G0.
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- El nom i la direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referencia a la norma UNE-EN 1343
- Els valors declarats o les classes de marcat
- Qualsevol altre informació d’interés, com ara tractaments superficials químics, etc.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el
que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de morter de ciment blanc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara plana.
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix.
Absorció d'aigua (UNE 127-002): <= 7,5%
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):
- Cara a tracció: >= 5 N/mm2
- Dors a tracció: >= 4 N/mm2
Gelabilitat (UNE 127-004): Absència de senyals de trencament o deteriorament
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix: ± 3 mm
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi: ± 0,4 mm
- Rectitud d'arestes: ± 0,4 mm
- Balcaments: ± 0,5 mm
- Planor: ± 0,4 mm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B96A - VORADES DE PLANXA D'ACER

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B96AYAA3.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d’acer treballat a taller, per a fer vorades.
S'han considerat els materials següents:
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.
Toleràncies:
- Llargària de les peces:
- Fins a 1000 mm: ± 2 mm
- De 1001 a 3000 mm: ± 3 mm
- De 3001 a 6000 mm: ± 4 mm
- De 6001 a 10000 mm: ± 5 mm
- De 10001 a 15000 mm: ± 6 mm
- De 15001 a 25000 mm: ± 8 mm
- A partir de 25001 mm: ± 10 mm
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció del galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5 %

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra.
____________________________________________________________________________
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B99 - MATERIALS PER A ESCOSSELLS
B99Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOSSELLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B99ZY121.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bastiment o tapa metàl·lics per a col·locar com a protecció d'escossell.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escosell
- Tapa d'escossell de dues peces d'engraellat d'acer galvanitzat
- Tapa d'escossell de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat
- Tapa d'escosell de quatre peces de ferro colat, mecanitzades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Toleràncies:
- Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastiment i la tapa sigui correcte): ± 2 mm
- Balcaments del bastiment o la tapa: ± 3 mm
BASTIMENT:
El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat.
Dimensions exteriors del bastiment: Dimensions nominals + 6 mm
Protecció de galvanització: >= 225 g/m2
TAPA D'ESCOSSELL DE DUES PECES D'ENGRAELLAT D'ACER GALVANITZAT:
Cada peça ha d'estar formada per un entramat de platines i un bastiment perimetral amb un acabat tipus engraellat.
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles.
Tipus d'acer: S235JR
Dimensions de la quadrícula formada amb les platines: 30 x 30 mm
Diàmetre del cercle per a l'arbre: >= 30 cm
Platines del bastiment: 25 x 2 mm
Platines de l'engraellat: 12 x 2 mm
Platines portants de la quadrícula: 25 x 2 mm
Càrrega mínima estàtica admissible: >= 5 kN/m2
Protecció de galvanització: >= 225 g/m2
TAPA D'ESCOSSELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT:
Cada peça ha de estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i platina de reforç.
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles.
Tipus d'acer: S235JR
Diàmetre del cercle per a l'arbre: >= 30 cm
Planxa d'acer desplegat: 60 x 25 x 6 x 3 mm
Càrrega mínima estàtica admissible: >= 5 kN/m2
Protecció de galvanització: >= 225 g/m2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no
aleados.
*UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.
____________________________________________________________________________
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B97423E1.
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TAPA D'ESCOSSELL DE QUATRE PECES DE FERRO COLAT:
Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols.
Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements connectors a cada junt.
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles.
Gruix: >= 3 cm
Diàmetre del cercle per a l'arbre: >= 30 cm
Resistència a la tracció: >= 160 N/mm2
Resistència a la compressió: >= 550 N/mm2
Resistència a la flexió: >= 340 N/mm2

- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
___________________________________________________________________________
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9E - MATERIALES PARA PAVIMENTOS DE LOSETAS DE MORTERO DE CEMENTO Y MOSAICO HIDRÁULICO
B9E1 - LOSETAS DE MORTERO DE CEMENTO

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha
d’acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
- El tipus de producte i l’ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d’ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el
que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9E13200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta
norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT

Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103.
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la
superfície.
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03).
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del color ni en la brillantor.
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.
Temps d'assecatge (UNE 135-202): < 30 min
Sagnat (MELC 12.84): >= 6
Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell
Reflectància (MELC 12.97): >= 80
Poder de cubrició (UNE 48-081): >= 0,95
Consistència (MELC 12.74): 80-100 U.K.
Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2 unitats
Conservació dins l'envàs: bo
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083): <= 5 U.K.
Estabilitat dilució (MELC 12.77): >= 15%
Aspecte: bo
Flexibilitat (MELC 12.93): bona
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91): bona
Envelliment artificial: bo
Toleràncies:
- Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2
- Pes específic (MELC 12.72): ± 3
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell per a grisos
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell per a grisos
- Consistència (UNE 48-076): ± 10 U.K.
- Contingut en lligant (UNE 48-238): ± 2%
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178): ± 1%
- Densitat relativa (UNE 48-098): ± 2%
- Poder de cubrició (UNE 48-081): <= 0,01
PINTURA NO REFLECTORA:
Tipus d'oli: soja
Tipus de lligant: soja/clorcautxú
Pes específic: 15 kN/m3
Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs
Temps d'assecatge:
- Sense pols: 30 min
- Sec: 2 h
- Dur: 5 dies
- Repintat: >= 8 h
Dissolvents utilitzables: universal/toluol
Rendiment: 2,5 m2/kg
Toleràncies:
- Pes específic: ± 1 kN/m3
- Viscositat Stomer a 25°C: ± 1 unitat krebs
- Rendiment: ± 0,5 m2/kg
MICROESFERES DE VIDRE:
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les marques vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents,
des dels fars d'un vehicle, al seu conductor.
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda acumulada de microesferes retingudes en els tamisos
d'assaig ISO 565(R40/3).
┌───────────────────────────────────────┐
│
Tamís
│Massa re nguda │
│ (ISO 565 R 40/3) │ acumulada │
│
│ (% en pes) │
│─────────────────────│─────────────────│
│Superior de seguretat│ 0 a 2
│
│Superior nominal │ 0 a 10 │

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H1V130,B9H1V120,B9H1V100,B9H1V160,B9H11352.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient.
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries estranyes.
GRANULAT GROS:
Ha de quedar retingut pel tamis 2 mm de la UNE-EN 933-2.
Els àrids seran de procedència natural o artificial.
El contingut d’impureses ha de ser inferior al 0,5% en massa.
GRANULAT FI:
Ha de passar pel tamís 2 mm i quedar retingut pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2.
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de sorrers naturals.
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides per al granulat gros.
POLS MINERAL O FILLER:
Ha de passar pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2.
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o aportar-se a la mescla per separat.
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de passar pels ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la mescla.
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3
LLIGANT HIDROCARBONAT:
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació, oxigenació o "cracking
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
MESCLA BITUMINOSA:
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
MESCLA BITUMINOSA:
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
LLIGANT HIDROCARBONAT:
*Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75).
*Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75).
*Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y
puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.
____________________________________________________________________________
BB - MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBA1M000,BBA11000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.
Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials
S'han considerat les pintures següents:
- Pintura reflectora
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú
PINTURA REFLECTORA:
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│Intermedis
│ N1 a N2 (*) │
│Inferior nominal │ 95 a 100 │
└───────────────────────────────────────┘
* N2-N1 <= 40

- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d’ambdós.
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
- Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12)
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507)
- Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)
- Consistència (MELC 12.74)
- Punt de reblaniment (UNE 135222)
- Temps d’assecatge (MELC 12.71)
- Estabilitat al calor (UNE 135222)
- Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)
- Resistència al flux (UNE 135222)
- Estabilitat (UNE 48083)
- Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84)
- Flexibilitat (MELC 12.93)
- Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2)
- Contingut de lligant (UNE 48238)
- Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1)
- Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2)
- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1)
En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1).
Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els
assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.

Microesferes defectuoses (MELC 12.30):
- Diametre < 1 mm: < 20%
- Diametre >= 1 mm: < 30%
Índex de refracció (MELC 12.31):
- Classe A: >= 1,5
- Classe B: >= 1,7
- Classe C: >= 1,9
Resistència a l'aigua: Sense alteració superficial
Resistència als àcids: Sense alteració superficial
Resistència al clorur càlcic: Sense alteració superficial
Resistència al sulfur sòdic: Sense alteració superficial
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA:
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat
oberts més de 18 h.
MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT:
Subministrament: En envàs tancat.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.

OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
- Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Microesferes defectuoses (UNE-EN 1423/A1)
- Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1)
- Resistència a agents químics (UNE-EN 1423)
- Granulomètric (UNE-EN 1423/A1)
Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els
assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA:
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma UNE 135200-2.
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es realitzarà amb els següents criteris:
- Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire.
- Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina.
- Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.
En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTURA:
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio.
MICROESFERES DE VIDRE:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de
ambos.
GRANULAT ANTILLISCANT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a zones aptes per a la circulació:
- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE
Cada envàs h a de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
que a més haurà de tenir la següent informació:
- Nom o marca d’identificació del fabricant i direcció registrada
- Les dues últimes xifres de l’any de fabricació del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- El número i any d’aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)
- Descripció del producte
- El número de lot i massa neta
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:
- Índex de refracció
- Granulometria

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE:
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma UNE-EN 1423/A1.
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es realitzarà amb els següents criteris:
- Microesferes: 3 pots d’ 1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la meitat i al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg.
En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es repetirà l’assaig corresponent sobre les dues mostres
reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.
____________________________________________________________________________
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDK - MATERIALES PARA ARQUETAS DE CANALIZACIONES
BDK2 - ARQUETAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDK214F5,BDK214F6.
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Arquetas prefabricadas de hormigón armado vibrado, no pretensado para el registro de canalizaciones de servicio.
Se han considerado los siguientes elementos:
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-

Arquetas tipo DF para instalaciones de telefonía
Arquetas tipo HF para instalaciones de telefonía
Arquetas tipo MF para instalaciones de telefonía

Se han considerado los siguientes materiales para tapas y rejas
- Fundición gris
- Fundición dúctil
- Acero

CONDICIONES GENERALES:
La forma y dimensiones de las arquetas serán las definidas por la compañía suministradora.
Llevará dos anclajes situados en dos superficies opuestas, con el fin de facilitar la manipulación del elemento, estos anclajes resistirán los esfuerzos debidos al
peso y manipulación de la arqueta.
Incorporará dos soportes para la fijación de poleas para el tendido de cables, situados en las paredes transversales. Estarán centrados y debajo de las ventanas
de entrada de conductos.
Incorporará los soportes necesarios para la instalación y fijación de los conductos, en el interior de la arqueta.
Llevará un cerco metálico como remate de la parte superior.
Las tapas o rejillas han de estar aseguradas en su posición contra el desplazamiento por el tráfico con una profundidad de empotramiento suficiente o con un
dispositivo de acerrojado.
La tapa o reja deberá quedar asegurada dentro del marco por alguno de los procedimientos siguientes:
- Con un dispositivo de acerrojamiento
- Con suficiente masa superficial
- Con una característica específica de diseño
El diseño de estos procedimientos debe permitir que las tapa o reja pueda ser abierta con herramientas de uso normal.
Las tapas o rejillas metálicas tendrán la superficie superior antideslizante.
El diseño del conjunto garantizará la posición correcta de la tapa o reja en relación con el marco.
Deben preverse dispositivos que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa o reja, así como su apertura.
En los dispositivos de cierre de las clases A 15 a D 400 de hormigón armado, las aristas y superficies de contacto entre el marco y la tapa deberán estar
protegidas por un espesor de fundición o de acero galvanizado en caliente.
El espesor mínimo de fundición o de acero:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 y F 900: A determinar en función de cada diseño
Resistencia característica a la compresión del hormigón después de 28 días:
- Clases B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
- Clase A 15: >= 25 N/mm2
Espesor del recubrimiento de hormigón de la armadura de acero: >= 20 mm

MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA:
La pieza tendrá la forma y los espesores adecuados para soportar las cargas del tránsito.
Los dispositivos de cubrición y cierre utilizados en zonas de circulación peatonal y/o de vehículos, se clasificarán según la norma UNE-EN 124, en alguna de las
siguientes clases:
- Clase A 15: Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatones y ciclistas.
- Clase B 125: Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches.
- Clase C 250: Arcenes y zona de las cunetas de las calles, que medida a partir del bordillo de la acera se extiende en un máximo de 0,5 m sobre la calzada y
de 0,2 m sobre la acera.
- Clase D 400: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
- Clase E 600: Áreas por las que circulan vehículos de gran tonelaje (pavimentos de aeropuertos, muelles, etc.).
- Clase F 900: Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas (pavimentos de aeropuertos)
Todos los elementos que forman el dispositivo estarán protegidos contra la corrosión.
El dispositivo estará libre de defectos que puedan perjudicar a su buen estado para ser utilizado.
Las tapas o rejillas metálicas tendrán la superficie superior antideslizante.
Cuando se use un metal en combinación con el hormigón, o cualquier otro material, estos dos materiales deben tener una adherencia satisfactoria.
Los dispositivos deberán ser compatibles con sus asientos. El conjunto no producirá ruido al pisarlo.
Las tapas o rejillas han de estar aseguradas en su posición contra el desplazamiento por el tráfico con una profundidad de empotramiento suficiente o con un
dispositivo de acerrojado.
La tapa o reja deberá quedar asegurada dentro del marco por alguno de los procedimientos siguientes:
- Con un dispositivo de acerrojamiento
- Con suficiente masa superficial
- Con una característica específica de diseño
El diseño de estos procedimientos debe permitir que las tapa o reja pueda ser abierta con herramientas de uso normal.
El diseño del conjunto garantizará la posición correcta de la tapa o reja en relación con el marco.
Deben preverse dispositivos que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa o reja, así como su apertura.
La tapa o reja apoyará en el marco a lo largo de todo su perímetro. La presión del apoyo correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2. El
apoyo contribuirá a la estabilidad de la reja o tapa en las condiciones de uso.
La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900 debe ser como mínimo de 100 mm.
La superficie superior de las rejillas, tapas y marcos será plana, excepto las rejillas de la clase D 400 que pueden tener una superficie cóncava.
La cota de paso de los dispositivos de cierre utilizados como paso de hombre se ajustará a las normas de seguridad requeridas dependiendo del lugar de
instalación. En general, tendrán un diámetro mínimo de 600 mm.
La holgura total entre los diferentes elementos de los dispositivos de cubrición y cierre cumplirá las siguientes especificaciones:
- Uno o dos elementos:
- Cota de paso <= 400 mm: =< 7 mm
- Cota de paso > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o más elementos:
- Holgura del conjunto: <= 15 mm
- Holgura de cada elemento individual: <= 5 mm
Profundidad de empotramiento (clases D 400 a F 900): >= 50 mm
Tolerancias:
- Planeidad: ± 1% de la cota de paso; <= 6 mm
- Dimensiones: ± 1 mm
- Alabeo: ± 2 mm
En caso de que el dispositivo de cierre incorpore orificios de ventilación, éstos deben cumplir las siguientes condiciones:
Superficie de ventilación:
- Cota de paso <= 600 mm: >= 5% de la superficie de un círculo, con un diámetro igual a cota de paso
- Cota de paso > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensiones de los orificios de ventilación:
- Ranuras:
- Longitud: <= 170 mm
- Ancho:
- Clases A 15 a B 125: 18-25 mm
- Clases C 250 a F 900: 18-32 mm
- Agujeros:
- Diámetro:
- Clases A 15 a B 125: 18-38 mm
- Clases C 250 a F 900: 30-38 mm

ARQUETAS TIPO DF:
En el centro de la solera tendrá un sumidero de 20x20 cm de lado y 10 cm de profundidad. En el borde superior del sumidero deberá llevar un marco
constituido por angulares de 40x4 cm anclado por garras o patillas en el hormigón de la solera. Sobre dicho marco se apoyará la rejilla del sumidero.
La solera tendrá una pendiente del 1% hacia el sumidero.
Las posibles utilidades de esta arqueta son:
- Dar paso (con empalme en su caso) a cables que sigan en la misma dirección o que cambien de dirección en la arqueta. En este segundo caso, el
número de pares de cables no será superior a 400 para calibre 0,405, 300 para calibre 0,51, 150 para calibre 0,64 y 100 para calibre 0,9; si el empalme
es múltiple, tampoco superará dichos límites la suma de los pares de los cables en el lado ramificado del empalme.
- Dar acceso a un pedestal de armarios de interconexión.
- Simultánea y excepcionalmente, dar paso, con cambio de dirección en su caso, a acometidas o grupos de ellas.
El número de empalmes de la arqueta es de cuatro.
ARQUETAS TIPO HF:
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de
tipo, marcado, control de calidad.
____________________________________________________________________________
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDK - MATERIALES PARA ARQUETAS DE CANALIZACIONES
BDKZ - MATERIALES AUXILIARES PARA ARQUETAS DE CANALIZACIONES

MARCO CON REJA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunto abrirá y cerrará correctamente.
Una vez cerrada, la tapa o reja quedará enrasada con el marco.
El ángulo respecto a la horizontal de la reja abierta deberá ser como mínimo de 100º.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDKZHJB0,BDKZ3150,BDKZHJB1.
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Dispositivos de cubrición y cierre para arquetas, imbornales o interceptores y materiales complementarios para pozos de registro.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Marco y tapa para de pozos y arquetas de registro de canalizaciones

ELEMENTOS CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA.
El recubrimiento de pintura bituminosa formará una capa continua que cubrirá al elemento completamente. Tendrá un color, un brillo y una textura
uniformes.
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La pintura debe estar bien adherida al soporte, no presentará ampollas, desconchados, ni otros defectos superficiales.

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS

DISPOSITIVOS DE CIERRE DE HORMIGÓN ARMADO:
En los dispositivos de cierre de las clases A 15 a D 400 de hormigón armado, las aristas y superficies de contacto entre el marco y la tapa deberán estar
protegidas por un espesor de fundición o de acero galvanizado en caliente.
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 y F 900: A determinar en función de cada diseño
El espesor mínimo de fundición o de acero:
Resistencia característica a la compresión del hormigón después de 28 días:
- Clases B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
- Clase A 15: >= 25 N/mm2
Espesor del recubrimiento de hormigón de la armadura de acero: >= 20 mm

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG212910.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

ELEMENTOS DE FUNDICIÓN:
La fundición debe ser gris, de grafito laminar (fundición gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafito esferoidal (fundición nodular o dúctil,
conforme a la norma UNE-EN 1563).
Las piezas estarán limpias, libres de arena suelta, de óxido o de cualquier otro tipo de residuo.
No tendrá defectos superficiales (grietas, rebabas, soplamientos, inclusiones de arena, gotas frías, etc.).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.

MARCO Y TAPA O REJA DE FUNDICION GRIS:
La fundición será gris, con grafito en vetas finas uniformemente repartidas y sin zonas de fundición blanca.
Las dimensiones de la cara inferior serán menores que las correspondientes a la cara superior.
Cuando la pieza lleve patas de anclaje, estas serán de la misma colada.
Resistencia a tracción de la fundición, probeta cilíndrica (UNE 36-111): <= 180 N/mm2
Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contenido de ferrita, a 100 aumentos: <= 10%
Contenido de fósforo: <= 0,15%
Contenido de azufre: <= 0,14%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
MARCO Y TAPA O REJA:
Suministro: Embalados en cajas. En cada caja se indicará el número de piezas y sus dimensiones.
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar deformaciones o daños que alteren sus características.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
____________________________________________________________________________

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de
tipo, marcado, control de calidad.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22TL10,BG22TH10,BG22RJ10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

ELEMENTOS DE FUNDICIÓN GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
La tapa o reja y el marco tendrán marcadas de forma indeleble las siguientes indicaciones:
- El código de la norma UNE EN 124
- La clase según la norma UNE EN 124
- El nombre o siglas del fabricante y el lugar de fabricación
- Referencia, marca o certificación si la tiene
OPERACIONES DE CONTROL EN MARCOS, TAPAS Y REJILLAS DE FUNDICIÓN:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Recepción del certificado de calidad del fabricante, de acuerdo a las condiciones del pliego.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Las operaciones de control se realizarán según las indicaciones de la DF.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se aceptará el uso de materiales que no lleguen acompañados del correspondiente certificado de calidad del fabricante.
En caso de disconformidad de un control geométrico o de peso, se rechazará la pieza ensayada y se incrementará el control, en primer lugar, hasta el 20% de
las piezas, y en caso de seguir observando deficiencias, hasta el 100% del suministro.
____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG31D560,BG319530.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S’han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de
designació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de
poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica.
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
+-------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm) ¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d’una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de fase.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
*UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
*UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta
de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta
de poliolefina.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG380900.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines o tambors.
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG3ZE110.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGDZE030.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIO:
Conjunts d’elements necessaris per a l’empalmament dels conductors elèctrics.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col.locar superficiament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia principal de terra.
Ha d'estar format pels següents components:
- Caixa
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc.
- Dispositiu de connexió
- Accessoris
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc.
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines
apropiades, separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de terra.
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix i amb suports de material aïllant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1): Ha de complir
Capacitat dels borns:
+----------------------------------------------+
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦
¦----------------------------------------------¦
¦ II o IV ¦ 125 ¦ <=50
¦
+----------------------------------------------+

CARACTERISTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació
Europea de lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure, conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure,
platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
El material dels accessoris de connexionat ha de ser compatible amb el material del conductor.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Submiistrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessaria subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
___________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA
BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGD2E010.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
____________________________________________________________________________

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm,
2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra.
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de
35 mm2.
ACER:
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions de la UNE-EN ISO 1461.
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a
simple vista.
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa.
Toleràncies:
- Gruix: - 0,1 mm
- Superfície útil: - 0,01 m2

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGY38000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon
funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure nu.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA
BGDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ1 - BANCS
BQ11 - BANCS DE FUSTA
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ115A23.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb
cargols passadors de pressió cadmiats, de cap esfèric.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de preparació.
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Llargària dels espàrrecs: >= 25 mm
Toleràncies:
-Dimensions: ± 20 mm
-Separació entre llistons: ± 1,5 mm
-Paral·lelisme entre llistons: ± 2 mm (no acumulatius)
-Guerxament dels llistons: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
-Recepció del certificat de garantia del fabricant.
-Inspecció visual del material a la seva recepció.
-Comprovacions geomètriques i de dimensions.
-Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia
corresponent.
____________________________________________________________________________

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ4 - PILONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ44UF91.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó.
Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics o manuals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació.
Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de retracció. Han de portar tots els accessoris necessaris per a la
connexió amb els mecanismes de regulació.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats i protegits.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR82Y010,BR3PYS25,BR3PY001,BRZ8Y310,BR44YE2C,BRZ21A30,BRZ22510.
ARTICLE ÚNIC
Es d’aplicació en aquest capítol el "Plec de condicions tècniques facultatives d'obra nova de jardineria. Parcs i Jardins de Barcelona. Institut Municipal.
Ajuntament de Barcelona. Abril 1998" del Banc del IMU.
____________________________________________________________________________

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ2 - PAPERERES
BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 - ACONDICIONADORES QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS DEL SUELO Y MATERIALES PARA ACABADOS SUPERFICIALES
BR3P - TIERRAS Y SUSTRATOS PARA JARDINERÍA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ21YH70.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3PYS25,BR3PY001.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts
de subjecció dels suports. Els suports han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra.
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Alçària: 50 cm
Tipus d'acer: S235JR
Gruix de la planxa metàl·lica: 1 mm
Gruix de la planxa perforada: 1 mm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 10 mm

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Tierras, sustratos y mulch para el acondicionamiento del suelo.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Tierra vegetal
- Tierra ácida
- Tierra volcánica
- Corteza de pino
- Acolchado para hidrosiembra
TIERRA VEGETAL:
Estará exenta de elementos extraños y de semillas de malas hierbas.
La tierra no abonada será natural, procedente de la capa superficial de un terreno y con un alto contenido de materia orgánica.
La tierra abonada será natural, procedente de la capa superficial de un terreno y con incorporación de abonos orgánicos.
Medida de los materiales pétreos: <= 20 mm
Medida de los terrones:
- Tierra vegetal cribada: <= 16 mm
- Tierra vegetal no cribada: <= 40 mm
Composición granulométrica:
- Arena: 50 - 75%
- Limo y arcilla: < 30%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits d'impactes.
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- Cal: < 10%
- Materia orgánica (MO): 2% <= MO <= 10%
Composición química:
- Nitrógeno: 1/1000
- Fósforo total (P2O5 asimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasio (K2O asimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 6 <= pH <= 7,5

-

Rango de texturas por el método granulométrico por sedimentación discontinua.
Análisis del PH (en H2O 1:2,5).
Análisis del contenido en sodio (ppm) por el método de fonometría de llama.
Análisis de la conductividad eléctrica (prueba previa de salinidad).
Análisis del carbonato cálcico equivalente y análisis del contenido en nutrientes (P, K, Mg, Calcio, N orgánico y amoniacal) por los métodos químicos 4,
15, 16 (b), 8, según MOA III

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas de procedimiento correspondientes.

TIERRA DE BOSQUE O TIERRA ACIDA:
Tierra natural procedente de la capa superficial de un bosque de plantas acidófilas.
Composición granulométrica:
- Arena: 50 - 75%
- Limo y arcilla: < 30%
- Cal: < 10%
- Materia orgánica: > 4%
Composición química:
- Nitrógeno: 1/1000
- Fósforo total (P2O5 asimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasio (K2O asimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 5 <= pH <= 6,5

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se aceptarán materiales que no lleguen correctamente identificados y acompañados del certificado de garantía correspondiente. Los productos a utilizar se
ajustarán a las condiciones exigidas en el pliego de condiciones técnicas.
____________________________________________________________________________
D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0701821,D070A8B1,D070A4D1.

TIERRA VOLCANICA:
Tierra natural de terrenos eruptivos, procedente de vertedero.
Granulometría: 4 - 16 mm
Cal: < 10%
Densidad aparente seca: 680 kg/m3

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

CORTEZA DE PINO:
Corteza de pino triturada y completamente fermentada.
Cal: < 10%
pH: 6
Densidad aparente seca: 230 kg/m3
ACOLCHADO HIDROSIEMBRAS:
Acolchado de fibra semi-corta compuesta de celulosa desfibrada, paja de cereal triturada y papel reciclado.
No afectará a la germinación y posterior desarrollo de las semillas.
Tamaño máximo: 25 mm
Composición:
- Celulosa desfibrada: 40%
- Paja de cereal: 50%
- Papel reciclado: 60%

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
TIERRA VEGETAL, DE BOSQUE, ACIDA O CORTEZA DE PINO:
Suministro: En sacos o a granel.
Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

ACOLCHADO HIDROSIEMBRAS:
Suministro: En balas empaquetadas.
Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.
____________________________________________________________________________

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT
D0B2 - ACER EN BARRES

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0B2A100.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
En los sacos figurarán los siguientes datos:
- Identificación del producto
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Peso neto

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:
BARRES CORRUGADES:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ Ganxos i patilles ¦
¦
¦------------------------------¦--------------------------¦
¦
¦ D <= 25 mm ¦ D > 25 mm ¦ D < 20 mm ¦ D >= 20 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦
¦ B 400 ¦ 10 D ¦ 12 D ¦ 4 D ¦ 7 D ¦
¦ B 500 ¦ 12 D ¦ 14 D ¦ 4 D ¦ 7 D ¦
+----------------------------------------------------------------------+

OPERACIONES DE CONTROL:
- Inspección visual del material suministrado, comprobando la correcta identificación tal y como se indica en las especificaciones.
- Recepción del certificado de garantía, de acuerdo a las condiciones especificadas y si es el caso, de los documentos acreditativos de la disposición de la
etiqueta ecológica europea.
- Antes de empezar la aportación de tierras y sustratos para jardinería y con una frecuencia de 10.000 m3, se realizarán los ensayos correspondientes al
análisis estándar de tierra vegetal, con la determinación de:
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Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d'apareixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració.
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831.

La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
DERRIBO DE PELDAÑO, ARRANQUE DE REVESTIMIENTO DE PELDAÑO, BORDILLO O ZOCALO
m de longitud realmente derribada, según las especificaciones de la DT.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

DERRIBO O FRESADO DE PAVIMENTO:
m2 de pavimento realmente derribado, según las especificaciones de la DT.
CORTE DE PAVIMENTO:
m de longitud ejecutada realmente, medida según las especificaciones de la DT, comprobada y aceptada expresamente por la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones
____________________________________________________________________________

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
____________________________________________________________________________
FPARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F219 - DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F219KBC0,F219UF63,F2194XA5,F2194U40,F219YAL5,F2194U12,F219V210,F2195D24,F2193AN1,F21913Z5,F219CC12,F2194UET.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21B3001,F21B2001.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Demolición de elementos de vialidad, arrancada de pavimentos o soleras o desmontaje de pavimentos.
Corte hecho con máquina corta-juntas en un pavimento que se debe de demoler, para delimitar la zona afectada, y que al realizar la demolición, los límites del
pavimento que quede sean rectos y uniformes.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Bordillo colocado sobre suelo o hormigón
- Rigola de hormigón o de baldosas de mortero de cemento colocadas sobre hormigón
- Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de cemento, adoquines o mezcla bituminosa
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Demolición del elemento con los medios adecuados
- Troceado y apilado de los escombros

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
- Desmuntatge de senyal de trànsit
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les
condicions de transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.

CONDICIONES GENERALES:
Estará hecho en el lugar indicado por la DT, con las modificaciones introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la DF.
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios de que se disponga y de las condiciones de
transporte.
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 10 mm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá aprobar la DF, antes de la iniciación de los trabajos, donde se especificará, como mínimo:
- Método de demolición y fases
- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban conservarse
- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la demolición
- Cronograma de los trabajos
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existentes,
así como cualquier elemento que pueda entorpecer el trabajo.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se
avisará a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar
a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:

PAGINA 33

548

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació.
Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
____________________________________________________________________________
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2225432,F222H422,F2225A22,F222S001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d’obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les
obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de
cimientos DB-SE-C.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75).
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad
Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril
____________________________________________________________________________
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l’excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per
mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de
fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F227A00F,F227500F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma
que l'humitat resultant sigui l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per
pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F228A10F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la
maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta
legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta
legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst
d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig
Pròctor Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no
està inclòs en cas de que es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
____________________________________________________________________________
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2A15000,F2A1500S.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.
CONDICIONS GENERALS:
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de
la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de
materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2R2 - CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R24200.
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o demolición o material de excavación.
Se han considerado las siguientes operaciones:
- Clasificación de los residuos en obra
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS:
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Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el límite especificado, de acuerdo con lo que establece el artículo 5.5 del REAL
DECRETO 105/2008 :
- Hormigón LER 170101 (hormigón): >= 160 t
- Ladrillos tejas, cerámicos LER 170103 (tejas y materiales cerámicos): >= 80 t
- Metal LER 170407 (metales mezclados) >= 4 t
- Madera LER 170201 (madera): >= 2 t
- Vidrio LER 170202 (vidrio): >= 2 t
- Plástico LER 170203 (plástico) >= 1 t
- Papel y cartón LER 150101 (envases de papel y cartón): >= 1 t
Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna de las fracciones anteriores, quedarán separados como mínimo, en las
siguientes fracciones:
- Inertes LER 170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no contienen sustancias peligrosas)
- No peligrosos (No especiales) LER 170904 (residuos mezclados de construcción y demolición que no contienen, mercurio, PCB ni sustancias peligrosas)
- Peligrosos (Especiales) LER 170903* (otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias peligrosas)
Los residuos separados en las fracciones establecidas en el "Plan de gestión de Residuos de la Construcción y Derribos" de la obra, se almacenaran en los
espacios previstos en obra para tal fin.
Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo que contengan, según la separación selectiva prevista.
Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función de su destino final.

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la D.F.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de
la D.F.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada
tipus que s’ha abocat.

RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES):
Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados.
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento separada del resto.
Tiempo máximo de almacenamiento: 6 meses
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del
tipo de peligrosidad.
El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos
accidentales.
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos (especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de
peligrosidad representado en las etiquetas.
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva.
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos,
para evitar escapes.
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo impermeabilizado.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
ROCA:
Es considera un increment per esponjament d'un 25%.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament
correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del mismo.

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2RA - DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS:
m3 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las especificaciones del "Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Derribos" de la obra

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2RA7LP0,F2RA61H0,F2RA65A0.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista
europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
____________________________________________________________________________

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o demolición o material de excavación.
Se han considerado las siguientes operaciones:
- Deposición del residuo no reutilizado en instalación autorizada de gestión donde se aplicará el tratamiento de valorización, selección y almacenamiento o
eliminación
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS:
Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, legalmente autorizado para que se le aplique el tipo de tratamiento especificado en la DT: valorización,
almacenamiento o eliminación.

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del mismo.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R45069.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió
CONDICIONS GENERALS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
A L'OBRA:

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN INERTES O NO PELIGROSO (NO ESPECIALES) Y DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN:
m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida correspondiente.
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN O PELIGROSOS (ESPECIALES):
kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida correspondiente.
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS:
La unidad de obra incluye todos los gastos por la disposición de cada tipo de residuo en el centro correspondiente.
La empresa receptora del residuo facilitará al constructor la información necesaria para cumplimentar el certificado de disposición de residuos, de acuerdo con
el articulo 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista
europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
____________________________________________________________________________

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m : + 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm
- D > 2,5 m : + 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F31 - RASES I POUS
F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F31521B1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora,
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el
formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura
pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han de fer provetes
amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que
retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada
per la D.F.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han
d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa
compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a
mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l’encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de
la EHE) en funció de les classes d'exposició.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Gruix màxim de la tongada:
┌──────────────────────┐
│Consistència │ Gruix │
│
│ (cm) │
│─────────────│────────│
│ Seca │<= 15 │
│ Plàstica │<= 25 │
│ Tova │<= 30 │
└──────────────────────┘
Toleràncies d'execució:
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi
explícitament la D.F.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta: - 20 mm
- Fonaments encofrats : + 40 mm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
____________________________________________________________________________

PAGINA 37

552

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra solapada de diàmetre major)

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F31 - RASES I POUS
F31B - ARMADURES PER A RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F31B3000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o
ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura
no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i
es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments
en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts
de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de
la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de
la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE,
article 66.5.
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada
en posició vertical.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de
barra ferrallada, dins de l’element compost)
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
____________________________________________________________________________
F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F936 - BASES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F936V010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base de formigó per a paviment.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Estesa i vibratge amb regle vibratori
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas de col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
En el cas de col·locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
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Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a
mínim, de 3 dies.
VORADA DE PLANXA D’ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris
segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
____________________________________________________________________________
F9 - PAVIMENTS
F96 - VORADES

F9 - PAVIMENTS
F96 - VORADES
F961 - BORDILLOS RECTOS DE PIEDRA NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F96AUA40,F961D87A,F961D87B,F961Y325.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F961D87A,F961D87B,F961Y325.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col·locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d’acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L’element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D’ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó.
S'han considerat les formes de col.locació següents:
- Sobre base de formigó
- Sobre esplanada compactada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col.locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació del formigó de la base
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col.locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superficie d'assentament
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
CONDICIONS GENERALS:
La vorada col.locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.
Pendent transversal >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig
± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell ± 10 mm
- Planor ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la D.F.
Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a
mínim, de 3 dies.
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- Totxanes o maons foradats
- Xapa d’acer galvanitzat
- Xapa d’acer amb acabat “corten”
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter
En el cas d'utilitzar totxanes o maons:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter
- Arrebossat de l'escossell
En el cas d’utilitzar xapa d’acer:
- Replanteig
- Col·locació previa, aplomat i anivellament
- Fixació definitiva i neteja
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles.
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base
de formigó no ha de quedar visible.
Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar ben travades en les cantonades.
Han de quedar al mateix pla.
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.
Base de formigó: >= 15 x 7 cm
ESCOSSELLS DE TOTXANA O MAÓ:
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 15 mm
- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric
- Nivell: ± 10 mm
- Aplomat: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/m
ESCOSSELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar.
Junt entre les peces i el paviment: >= 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Balcament de l'escossell: ± 3 mm
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm
- Junts: ± 1 mm
ESCOSSELL DE XAPA D’ACER:
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes.
Ha de quedar aplomat.
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada en la DT
La part superior de l’escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de sobresortir.
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge.
La unió de l’escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 41-027-53 Bordillos rectos de granito para aceras.
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
____________________________________________________________________________
F9 - PAVIMENTS
F97 - RIGOLES
F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F974Y00C.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Rigola amb peces col.locades amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de la superfície acabada
RIGOLA:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles
sense desnivell.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
RIGOLA AMB PECES:
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%
- Rigola de formigó: >= 90%
RIGOLA AMB PECES:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

F9 - PAVIMENTS
F99 - ESCOSSELLS
F991 - FORMACIÓ D'ESCOSSELLS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
__________________________________________________________________________

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F991Y141.

F9 - PAVIMENTS
F9E - PAVIMENTS DE PANOT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'escossells per a voreres.
S'han considerat els escossells formats amb els materials següents:
- Peces prefabricades de morter de ciment

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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F9E1V020.

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col.locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col.locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col.locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col.locació de la sorra-ciment
- Col.locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col.locació de la beurada
En la col.locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col.locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col.locar
- Col.locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col.locació de la beurada

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de
contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb
altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm

CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col.locades a tocar i alineades.
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de
contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de col.locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col.locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

COL.LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris
següents:
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris
següents:
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

F9 - PAVIMENTS
F9E - PAVIMENTS DE PANOT
F9E1 - PAVIMENTS DE PANOT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9H1V130,F9H1V120,F9H1V100,F9H1V160,F9H11352,F9HDWWWW,F9HDVVV.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa col.locada i compactada.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9E1V020.
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- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a la de l’ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig
Marshall (NLT-159).
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus de la DT
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus.
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa base: >= 80% del gruix teòric
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric.
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del conjunt: >= 90% del gruix teòric
- Planor de la capa de rodadura: ± 5 mm/3 m
- Planor de les altres capes: ± 8 mm/3 m
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm

La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima prescrita a la fòrmula de treball i sense que es produeixi
desplaçament de la mescla extesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la mescla estigui en condicions de
ser compactada.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència.
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrá la posada en obra de la mescla quan la temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 8ºC amb
tendència a minvar. Amb vent intens, després de glaçades, especialment sobre taulers de ponts i estructures, la DF pot augmentar el valor mínim de la
temperatura.
També s’han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques.
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ha de regular de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les
toleràncies previstes.
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la sortida de la estenedora, no pot ser inferior a 135ºC.
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. Fins que la capa no assoleixi la temperatura
ambient, s’han d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amplària de cada capa realment construïda d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix
menor dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
m2 de superfície, mesurats multiplicant l’amplària senyalada per la capa en la DT per la llargària realment executada.
CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida
d'obra.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible.
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la
capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui encara calenta, si la mescla es en calent, i en condicions de ser
compactada.
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de
l'anterior.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha
compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm
un de l'altra.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts
transversals de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la
DF.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC per a capes de gruixos >=5 cm o a 8ºC per a capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja.
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjançant fresat els excessos de lligant i s’han de segellar les zones massa
permeables.
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre els junts longitudinals.
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l’execució del junt longitudinal.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball.
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta,
no sigui inferior a la de la fórmula de treball.

F9 - PAVIMENTS
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9H1V130,F9H1V120,F9H1V100,F9H1V160,F9H11352.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Mescla bituminosa col.locada a temperatura superior a la de l'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T.
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig
Marshall (NLT-159).
Toleràncies d'execució:
- Gruix de cada capa: >= 80% del gruix teòric
- Gruix del conjunt: >= 90% del gruix teòric
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm
- Planor de la capa de rodadura: ± 5 mm/3 m
- Planor de les altres capes: ± 8 mm/3 m
- Regularitat superficial de la capa de rodadura: <= 5 dm2/hm
- Regularitat superficial de les altres capes: <= 10 dm2/hm
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S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir l’excés de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit
d’obra.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida
d'obra.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible.
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament.
A les vies sense manteniment de la circulació, amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si
fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.
La mescla s'ha de col.locar en franges successives mentre la vora de la franja contígua estigui encara calenta i en condicions de ser compactada.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball.
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta,
no sigui inferior a la de la fórmula de treball.
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui suportar una càrrega. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de
forma contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment.
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de
l'anterior.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha
compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm
un de l'altra.
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els
junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la
D.F.
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el reg.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i
no ha d’estar estovada per un excés d'humitat.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la temperatura especificada.
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un equip portàtil.
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible, mecànicament.
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera necessari.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
No s’ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s’hagi absorbit completament o, en el cas de l’estesa d’un granulat de cobertura, fins passades 4 h de
l’estesa. En qualsevol cas, la velocitat dels vehicles ha de ser <= 40 km/h.
REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir
una perfecta unió entre les capes bituminoses.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent.
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïda d'acord amb les seccions tipus especificades a la D.T., pel gruix
menor dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29
del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002).
* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent.
6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme."
____________________________________________________________________________
F9 - PAVIMENTS
F9J - REGS SENSE GRANULATS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
No són d'abonament els excessos laterals.
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9J1V010,F9J1V015.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb producte filmogen.
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:
- Reg d'imprimació
- Reg d'adherència
- Reg de penetració
- Reg de cura
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de penetració:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
Reg amb producte filmogen.
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del producte filmogen de cura
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
____________________________________________________________________________
F9 - PAVIMENTS
F9J - REGS SENSE GRANULATS
F9J1 - REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9J1V010,F9J1V015.
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic.
S'han considerat els següents regs:
- Reg d'emprimació
- Reg d'adherència
- Reg de penetració
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'emprimació o de penetració:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura: 720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m2
CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2
- 180 dies: >= 200 mcd/lx m2
- 730 dies: >= 100 mcd/lx m2
- Color groc: >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminós: >= 0,30
- Sobre paviment de formigó: >= 0,40
- Color groc: >= 0,20
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma,
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització,
Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents,
que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del
número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda
cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR
– 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”.
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu,
que podrà rebaixar-se a 40 km/h.
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.

CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant.
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges.
En els regs d'emprimació o de penetració, quan la D.F. ho consideri oportú es podrà dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la D.T. Ha de complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent i
no ha de ser reblandida per un excés d'humitat.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100 segons Saybolt Furol.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el reg.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i el dispositiu regador ha de proporcionar uniformitat transversal.
On no es pugui fer d'aquesta manera, s'ha de fer manualment.
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
REG D'ADHERÈNCIA:
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós antic, s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una
perfecta unió entre les capes bituminoses.
En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint l'excés estenent una dotació de sorra capaç d'absorbir el lligant.
El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de passar, en la seva totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7-050).
REG D'EMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació del lligant.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la D.T.
No són d'abonament els excessos laterals.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
No són d'abonament els excessos laterals.
REG D'EMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29
del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002).
* Ordre Circular 294/87T del MOPU (D.G.C.) de 23.12.87 sobre regs amb lligants hidrocarbonats.
____________________________________________________________________________
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBA21111.
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- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El
sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia,
poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció
obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat
permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada
d'agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat.
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part
exterior de la calçada.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui.
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta.
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment, sense produir esforços al conjunt.
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó
ha de ser amb brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini.
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 5 cm
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalitat: ± 1°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat.

COL·LOCAT FORMIGONAT:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Fondària d'ancoratge: > 40 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

COL·LOCAT CLAVAT:
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras.
*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras.
____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras.
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FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBBZ1110.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDGZU010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat clavat a terra
- Col·locat formigonat a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat clavat:
- Replanteig
- Clavat del suport
Col·locat formigonat:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació del suport i apuntalament
- Formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
DEFINICIÓN:
Suministro y colocación de una banda continua de plástico de color, de 30 cm de ancho, colocada a lo largo de la zanja a 20 cm por encima de la tubería, como
malla señalizadora.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Comprobación y preparación de la superficie donde se extenderá la banda
- Colocación de la banda
CONDICIONES GENERALES:
Estará situada en el nivel previsto, y en la vertical de la tubería o instalación que señaliza.
Cubrirá completamente todo el recorrido de la misma.
Será de color y tendrá inscripciones que correspondan al tipo de instalación, de acuerdo con las instrucciones y normativa de la compañía titular del servicio.
Solapes: >= 20 cm
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 20 mm

CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la DF.
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant
del paviment.
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previsto por la D.F.
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la D.F.
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación.
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.
Se entibará siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la D.F. El entibado cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas topográficas.
La banda se colocará sobre un terreno compactado, y cuando se haya comprobado el nivel.
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de compacidad igual.
Se cubrirá con tierras la banda a medida que se va extendiendo.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

-

Espesor de la pared: ± 1% espesor nominal

ARQUETAS PREFABRICADAS:
La arqueta quedará bien sujeta en la solera.
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la reja enrasados con el pavimento o zona adyacente sin sobresalir de ella.
El hueco para el paso del tubo de desagüe quedará preparado.
La tapa, en su caso, estará diseñada de manera que pueda soportar el paso del tráfico y se tomarán las medidas necesarias con el fin de evitar un
desplazamiento accidental o robo.
Espesor de la solera: >= 10 cm
Tolerancias de ejecución:
- Planeidad: ± 5 mm/m
- Escuadrado: ± 5 mm respecto el rectángulo teórico
ARQUETA DE FÁBRICA DE LADRILLO HECHA "IN SITU"
La arqueta ha de estar formada con paredes de piezas cerámicas, sobre solera de ladrillo gero
La solera será plana y estará al nivel previsto.
Las paredes serán planas, aplomadas y quedarán trabadas en hiladas alternativas.
Los ladrillos se colocarán a rompejunta y las hiladas serán horizontales.
La superficie interior quedará revestida con un enfoscado de espesor uniforme y bien adherido a la pared, y acabada con un bruñido de pasta de Pórtland. El
revestimiento seco será liso, sin fisuras ni otros defectos.
Los ángulos interiores serán redondeados.
Espesor de la solera: >= 10 cm
Espesor del enfoscado: >= 1 cm
Pendiente interior de evacuación en arquetas no sifónicas: >= 1,5%
Tolerancias de ejecución:
- Aplomado de las paredes: ± 10 mm
- Planeidad de la fábrica: ± 10 mm/m
- Planeidad del enfoscado: ± 3 mm/m

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m de longitud ejecutado según las especificaciones de la D.T.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
____________________________________________________________________________
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK - ARQUETAS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS
FDK2 - ARQUETAS CUADRADAS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDK262G7,FDK254F3,FDK262J8.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones exigidas al material.
Se realizará una prueba de estanqueidad en caso que la DF lo considere necesario.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Arqueta para registro de canalizaciones de servicios
Se han considerado los siguientes tipos:
- Arqueta de hormigón hecha "in situ", sobre solera de ladrillo gero colocado sobre lecho de arena
- Arqueta de hormigón prefabricada con tapa (si es el caso), sobre solera de hormigón o lecho de grava, y relleno lateral con tierras.
- Arqueta de fábrica de ladrillo hecha “in situ”, con paredes revocadas y enlucidas interiormente, sobre solera de ladrillo gero, y relleno lateral con tierras
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Arqueta de hormigón hecha "in situ":
- Preparación del lecho con arena compactada
- Colocación de la solera de ladrillos perforados
- Formación de las paredes de hormigón, encofrado y desencofrado, previsión de pasos de tubos, etc.
- Preparación para la colocación del marco de la tapa
Arqueta de hormigón prefabricado:
- Comprobación de la superficie del asiento
- Colocación del hormigón o de la grava de la solera
- Formación de orificios para conexionado tubos
- Preparación para la colocación del marco de la tapa
- Acoplamiento de los tubos
- Relleno lateral con tierras
- Colocación de la tapa en su caso
Arqueta de fábrica de ladrillo hecha "in situ"
- Comprobación de la superficie de asiento
- Colocación de los ladrillos de la solera
- Formación de las paredes con piezas cerámicas, dejando preparados los orificios para el paso de tubos.
- Formación de orificios para conexionado de los tubos
- Acoplamiento de los tubos
- Relleno lateral con tierras

ARQUETA DE HORMIGÓN REALIZADA "IN SITU":
La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura
puede ser inferior a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y la autorización de la DF En este caso, se harán probetas con
las mismas condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente conseguida.
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C.
El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones.
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios
que retarden el fraguado.
ARQUETAS PREFABRICADAS:
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia.
ARQUETA DE FÁBRICA DE LADRILLO HECHA "IN SITU"
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia.
El proceso de colocación de la arqueta no producirá desperfectos ni modificará las condiciones exigidas al material.
Se realizará una prueba de estanqueidad en caso que la DF lo considere necesario.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________

CONDICIONES GENERALES:
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la DT.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel de la solera: ± 20 mm

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK - ARQUETAS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS
FDKZ - ELEMENTOS AUXILIARES PARA ARQUETAS DE CANALIZACIONES DE SERVICIOS

ARQUETA DE HORMIGÓN REALIZADA "IN SITU":
Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra.
Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán preparados.
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento.
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08
Tolerancias de ejecución:
- Aplomado de las paredes: ± 5 mm
- Dimensiones interiores: ± 1% dimensión nominal

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDKZHJB4,FDKZ3154,FDKZMA01,FDKZHJB5.
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Suministro y colocación de marco y tapa para arqueta.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Comprobación de la superficie de apoyo
- Colocación del mortero de nivelación

PAGINA 46

561

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

-

Colocación del conjunto de marco y tapa, tomado con mortero

Toleràncies d’instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre la canalització i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm

CONDICIONES GENERALES:
El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del elemento a cubrir, niveladas previamente con mortero.
Quedará sólidamente trabado por un anillo perimetral de mortero.
El anillo no provocará la rotura del pavimento perimetral y no saldrá lateralmente de las paredes del pozo.
La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o producir ruidos.
Una vez colocada la tapa, el dispositivo de fijación garantizará que sólo podrá ser retirada por personal autorizado y que no sufrirá desplazamientos
accidentales.
Las tapas practicables, abrirán y cerrarán correctamente.
La parte superior del marco y la tapa quedarán en el mismo plano que el pavimento perimetral y mantendrán su pendiente.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 2 mm
- Ajuste lateral entre marco y tapa: ± 4 mm
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 5 mm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones exigidas al material.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris
que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte.
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN MARCOS Y TAPAS DE FUNDICIÓN:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Seguimiento del proceso de colocación.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN MARCOS Y TAPAS DE FUNDICIÓN:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Inspección de las condiciones de asentamiento del marco
- Comprobación de las tolerancias de ajuste y de nivel respecto el pavimento

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
El control se realizara sobre todas las unidades existentes en la obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.
____________________________________________________________________________

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.
____________________________________________________________________________
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG2 - TUBS I CANALS
FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG22TL1K,FG22RJ1K,FG22TH1K.

FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
FG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S’han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
S’han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L’estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG31D562,FG319534.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col.locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de
tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de
designació UNE RV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de
poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS).
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Cables UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs
- Cables UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
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Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament
dels fils.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K:
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la
fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm

L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
___________________________________________________________________________
FH -

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHGAU01A,FHR0SS41.
ARTICLE ÚNIC
Es d’aplicació en aquest capítol el "Plec de condicions tècniques per a instal.lacions d'enllumenat públic. Departament d'Enllumenat i Energia. Direcció de
Serveis d'Infraestructures Urbanes. Serveis Urbans i Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona. Desembre 2001" del Banc del IMU.
____________________________________________________________________________
FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ1 - BANCS
FQ10 - BANCS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ10U152,FQ10S305.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
Bancs metàl.lics, fusta o pedra col.locats a l’exterior.
S’han considerat els sistemes de col.locació següents:
- Ancorats amb daus de formigó.
- Collat sobre paviment amb tornilleria.
- Encastat al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
____________________________________________________________________________
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Els elements metàl.ics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió.
Un cop col.locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Alçària del seient
39 cm
Ancoratge dels suports
>= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària del seient ± 20 mm
- Horitzontalitat ± 10 mm

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG380907,FG38E355.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol,
aquest últim mètode sempre en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Nombre de daus
4
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col.locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ2 - PAPERERES
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ21YH70.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dos daus de formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge
- Ancoratge de la paperera
CONDICIONS GENERALS:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Alçària de la paperera: 80 cm
Ancoratge del braç de suport: >= 15 cm
Dimensions dels daus: >= 30 x 30 x 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Verticalitat: ± 10 mm

H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
H22 - MOVIMENTS DE TERRES
H222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H222VVV6.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o
realitzades per dames.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d’obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ4 - PILONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ44Y592,FQ42U030.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.
S'han considerat els següents tipus:
- Fita metàl·lica formada per tub d’acer.
- Fita de fosa
- Pilona esfèrica de formigó
- Pilona troncocònica de formigó
- Pilona de formigó amb forma especial
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació de l’ element o del seu suport en el seu cas i apuntalament
- Amorterat o formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
CONDICIONS GENERALS:
L’element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT.
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l’alçada especificada la DT o la que li sigui pròpia segons el seu disseny.
L'ancoratge de l’element ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de gravetat del mateix.
Les perforacions de l’ element han de restar a la posició correcta.
L’element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el procés de l’obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.)
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Alçària: + 2 cm
- Verticalitat: ± 1°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació.
Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la base de suport o al paviment.
El forat on es col·loqui l’element ha d’estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin haver caigut dintre.
Una vegada col·locat l’element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant a repetir el procés.
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.
L’element s’apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició desitjada.
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l’ obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les
obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D’ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
____________________________________________________________________________

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de
cimientos DB-SE-C.
____________________________________________________________________________

MR - JARDINERIA
MR0 - PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
MR00MOD1.

M - PARTIDES D'OBRA DE REPARACIÓ-MANTENIMENT D'URBANIT
M2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
M21 - DEMOLICIONS
M21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes enfiladisses
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Arbre o arbust:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- Plantes:
- En contenidor
- Amb l'arrel nua
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre o arbust:
- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Protecció de l'espècie vegetal plantada
- Plantes:
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Protecció de l'espècie vegetal plantada

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
M21B0001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
- Desmuntatge de senyal de trànsit
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les
condicions de transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.

ARBRES I ARBUSTS:
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel
principal ben definida.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista.
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver.
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors.
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han d'estar protegits amb les mesures adequades.
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escocell o del forat de plantació.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.

PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar
a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera hora del matí o a última de la tarda.

PAGINA 50

565

PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes o sòl excessivament mullat.

-

ARBRES I ARBUSTS:
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.
Dimensió mínima del clot de plantació
- Arbres:
- Amplària: 2 x diàmetre de les arrels o pa de terra
- Fondària: 1,5 x fondària de les arrels o pa de terra
- Arbusts:
- Amplària: diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra.
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han de dipositar les arrels.
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb mitjans manuals.
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat.
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades.
S'ha d'habilitar un escocell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 25 cm de fondària.

Posición: ± 20 mm
Aplomado: ± 2%

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Para la instalación se deben seguir las instrucciones de la DT del fabricante.
Su instalación no debe alterar las características del elemento.
Se debe trabajar sin tensión en la red.
Una vez instalada la caja, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes de cables, etc.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
___________________________________________________________________________
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F21Q - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de
plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21QQB01,F21QMA05.

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es
dobleguin, en especial les de major diàmetre.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA
DEFINICIÓ:
Desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d’elements de mobiliari urbà.
S’han considerat les unitats d’obra següents:
- Desmuntatge de papereres
- Desmuntatge i arrencada de pilones
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desmuntatge dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i condicionament de l’abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la D.T., descàrrega i classificació
____________________________________________________________________________

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les arrels dins del pa de terra.
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant
tots aquests materials.
PLANTES:
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest.
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les
arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre.

FR -

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FRZ81A10,FR3PYS25,FR3P91A9,FR3PY010,FRZ8YZ03,FR44YE2C,FR612673,FRF13195,FRZ2YA33,FRZ8YZ02.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació.
E
____________________________________________________________________________

ARTICLE ÚNIC
Es d’aplicació en aquest capítol el "Plec de condicions tècniques facultatives d'obra nova de jardineria. Parcs i Jardins de Barcelona. Institut Municipal.
Ajuntament de Barcelona. Abril 1998" del Banc del IMU.
____________________________________________________________________________

FPARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG1 - CAJAS Y ARMARIOS
FG13 - CAJAS PARA CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG13TY10,FG13TY11.

Autor del Projecte

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Cajas para protección empotradas o montadas superficialmente.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Colocación y nivelación
- Conexionado
- Retirada de la obra de los embalajes, recortes de cables, etc.
CONDICIONES GENERALES:
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos.
La parte inferior de la caja estará situada a una altura de 400 mm, como mínimo.
La caja quedará colocada en un lugar de fácil y libre acceso.
La posición será la fijada en la DT.
Tolerancias de instalación:

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
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PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE SERVEIS MUNICIPALS AFECTATS
Com a Plecs de Prescripcions Tècniques de Serveis Municipals afectats, s’inclouen els Plecs Particulars dels diferents
Organismes actuants a la ciutat de Barcelona, que afecten a aquest Projecte:

MOBILITAT I ACCESSIBILITAT:
 CRITERIS GENERALS DE MOBILITAT. DATA JUNY 2018.
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/CriterisGeneralsDSMobilitat.pdf

ESPAIS VERDS:
 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, L’EXECUCIÓ I LA RECEPCIÓ D’ESPAIS VERDS
2020.REVISIÓ 00. DATA 20/07/2020.
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PPT_DissenyExecucioRecepcio_Espais
Verds.pdf

SENYALITZACIÓ:
 PLEC TÈCNIC DE SENYALITZACIÓ. DATA FEBRER 2017.
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesSenyalitza
cio.pdf

PAVIMENTACIÓ:
 PLEC TÈCNIC DE PAVIMENTACIÓ. 1ª VERSIÓ. DATA OCTUBRE 2017.
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecTecnicPavimentacio.pdf

FUSTES:
 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LES FUSTES.
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers
/plec_fustes.pdf

ELEMENTS URBANS:
 DECRET D’APROVACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ RELATIVA ALS ELEMENTS URBANS. DATA MARÇ 2011.
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers
/Decrets.pdf

CARTOGRAFÍA:
 PLEC D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL 3D DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. DATA JUNY 2012.
http://w24.bcn.cat/geoportal/descargas/Plec_Esp_Tec_Manteniment_Cartografia.zip



RECULL D’ELEMENTS URBANS. DATA FEBRER 2021.
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/RecullElementsUrbans.pdf

IMATGE OBRES:
 MANUAL D’APLICACIÓ DE LA IMATGE PER AL NOU TANCAMENT DE LES OBRES MUNICIPALS

SANEJAMENT:
 GUIA DE CRITERIS TÈCNICS GENERALS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE LA CIUTAT DE BARCELONA. DATA
SETEMBRE 2015.
http://w110.bcn.cat/HabitatUrba/Continguts/Grup_denllacos/Minisites/PrescripcionsTecniques/Document
aci%C3%B3%20per%20%C3%A0mbits/BCASA_GuiaTecnicaClavegueram_setembre2015.pdf

Tot això i més actualitzat, està a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona:

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcionstecniques/documentacio-ambits
Tots aquests Plecs que queden aquí recollits, com el Plec de Prescripcions Tècniques de Serveis Municipals
Afectats del Projecte, degut al seu tamany, per criteris de sostenibilitat, no s’inclouen en format paper en el
present document, inclouent-se únicament en la versió en suport informàtic.

ENLLUMENAT PÚBLIC:
 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC AJUNTAMENT DE
BARCELONA. DATA JUNY 2013.
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers
/PLEC_CONDICIONS_TECN.pdf
GESTIÓ DE RESIDUS:
 RECULL DE CRITERIS TÈCNICS PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS, MOBILIARI I ACCESSORIS PER A LA
GESTIÓ DE RESIDUS i NETEJA VIÀRIA INCLUSIÓ EN L’ESPAI URBÀ. DATA OCTUBRE 2013.
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Documents/Documentacio/Recull_Criteris_Tecnics_GestioR
esidus_10_2013.pdf
INFRAESTRUCTURES TIC:
 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LES INFRAESTRUCTURES TIC PELS PROJECTES D’OBRA PÚBLICA. DATA
JULIOL 2020.
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesTelecomu
nicacions_Especificacions.pdf

Autor del Projecte

ARQUEOLOGÍA:
 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI D’ARQUEOLOGIA DE BARCELONA (ICUB)1 PER LES SOL.LICITUDS
D’INFORMACIÓ DE PROJECTES PÚBLICS O PRIVATS. DATA 2017.
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesArqueolog
ia.pdf

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
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l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes promotors i gestors, incloent aquells que, tot i ser
desenvolupats per tercers, resulten en l’afectació, creació o millora d’espais verds públics.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L’EXECUCIÓ I LA RECEPCIÓ D’ESPAIS VERDS
1.

El PTEV és d’aplicació als espais verds que hagin d’estar sotmesos a recepció i acceptació per PiJBIM,
dins del terme municipal de Barcelona i d’acord amb les disposicions legals que el regeixin.

OBJECTE

El seu abast inclou aquells espais, accions i materials definits als projectes d’urbanització, siguin de nova
creació, millora o rehabilitació, paisatgisme o de jardineria, incloent-hi l’espai viari destinat a plantació

Parcs i Jardins de Barcelona Institut Municipal (en endavant PiJBIM) és l’organisme municipal competent
per assessorar als promotors i titulars de projectes i obres d’espais verds i de plantació, i els podrà prestar

d’arbrat d’alineació, incloent les afectacions al subsòl i els sistemes radicals de plantes que, trobant-se en

els serveis tècnics i de consultoria dels que disposa d’acord amb allò que preveuen els seus estatuts sobre
aquesta matèria.

una posició perimetral o inclosos dins la superfície objecte d’una obra, es vegin afectats pel projecte,
encara que no formin part expressa del mateix.

El “Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds” (en endavant
PTEV) és la instrucció tècnica aprovada per PiJBIM d’acord amb el títol VII. Espais Verds i Biodiversitat de

La redacció de projectes i l’execució de les obres per a la creació o remodelació d’espais verds requereix
l’informe i el seguiment per part de PiJBIM, dintre dels protocols per a la tramitació de projectes i recepció

l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona (OMA) i és d’obligat compliment per part dels gestors i
promotors municipals i/o privats en la versió vigent en cada moment.

de les obres vigents en cada moment.

L’objecte del PTEV és establir els criteris bàsics, les condicions i les qualitats mínimes que s’han de complir

L’objectiu principal de la creació d’espais verds estructurals és la contribució a la millora de la qualitat de

en el disseny, la redacció, l’execució i la recepció dels projectes d’espais verds de Barcelona, en particular
pel que fa a la jardineria i el reg. La finalitat és garantir el desenvolupament dels espais verds d’acord amb

vida dels ciutadans i la formació d’una infraestructura verda resilient, plena de valors culturals i ambientals.

les particularitats de la ciutat de Barcelona, facilitar la seva gestió i conservació, i promoure la biodiversitat.

A tal efecte, cal crear espais que maximitzin el retorn ambiental i social de la inversió en la seva execució,
millora i conservació durant tot el seu cicle de vida. Per tant, el projecte d’espais verds ha d’abordar-se des

Prescriu els criteris tècnics adients pel disseny, implantació, millora i futura conservació dels espais verds,

d’una perspectiva de ciutat i el seu plantejament ha de preveure els aspectes següents:

en un sentit ampli que inclou el conjunt del patrimoni vegetal, en particular els arbres, i totes les
infraestructures necessàries per a la seva correcta conservació segons els criteris de PiJBIM. Aquests

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

criteris inclouen mesures per garantir la protecció de la vegetació, el sòl, l’aigua, la biodiversitat, els hàbitats
i altres recursos naturals dels espais verds; protegint alhora el ric patrimoni natural i cultural que contenen.
El PTEV està dirigit a gestors i tècnics municipals, projectistes, direcció d’obra i contractistes, i altres que
hagin de conèixer les qualitats mínimes a acomplir en el disseny, subministrament, execució, i control de
qualitat en la creació i millora dels espais verds de la ciutat de Barcelona.

Diversitat d’usos.
Qualitat ambiental.
Qualitat perceptual.
Criteris de biodiversitat.
Gestió de recursos adient.
Característiques de l’espai i la vegetació preexistent.
Obtenir els màxims serveis ecosistèmics de la infraestructura verda.

1.2. CRITERIS GENERALS

El PTEV estableix també els processos a seguir per assolir la recepció i acceptació de l’espai verd i les
condicions referents al manteniment durant el termini de garantia de tots els projectes d'implantació de

El criteris generals que regeixen les prescripcions del PTEV emanen dels diferents documents produïts per
l’Ajuntament de Barcelona per la promoció del verd i de la biodiversitat de la ciutat, especialment el “Pla del

jardineria i reg i d’urbanització d’espais verds a la ciutat de Barcelona.

verd i de la biodiversitat de Barcelona”, què és un instrument estratègic per implementar, conservar i

El PTEV no substitueix el criteri tècnic i de conservació de PiJBIM, que romandrà sobirà per determinar
l’aplicació de les solucions tècniques aplicables, especialment pel que fa a propostes innovadores, des del

millorar els espais verds de la ciutat, evitant la pèrdua i destrucció d’espècies i hàbitats existents sempre
que sigui possible.

punt de vista de la gestió i la conservació, la seguretat i la sostenibilitat dels espais verds i les seves
infraestructures en un entorn urbà d’alta densitat i intensitat d’ús.

Considerades les limitacions pròpies del context urbà, les necessitats de la biologia vegetal, el règim hídric
existent i els recursos disponibles per la conservació dels espais verds, els objectius principals d’aquest pla,

Els aspectes no contemplats al PTEV queden subjectes a la interpretació i aprovació dels tècnics de
PiJBIM, en particular els Responsables d’Espai Públic (en endavant REPs), que podran d’interpretar els

son: assolir i preservar la màxima dotació de superfície verda possible, fomentar la seva qualitat i
connectivitat, obtenir els màxims serveis ambientals i socials del verd i la biodiversitat, avançar en el valor

continguts del PTEV d’acord amb els criteris de la direcció Técnica i de Conservació, i emetre informes

que la societat assigna al verd i la biodiversitat i fer la ciutat més resilient davant dels reptes emergents,

tècnics al respecte en els processos d’aprovació de projectes i obres.

com ara el canvi climàtic, mitjançant la correcta gestió de la infraestructura verda de la ciutat.
D’acord amb aquest pla, les actuacions que es facin en els espais verds s’hauran de subjectar a criteris de

1.1. ÀMBIT D'APLICACIÓ

promoció del verd i de la biodiversitat, que s’emmarquen dins d’uns criteris de sostenibilitat més amplis,
basats en la política ambiental de l’Ajuntament de Barcelona, que per la jardineria es resumeixen en:

El PTEV és d’aplicació als parcs, els jardins, les àrees de joc infantil, les àrees de gossos, els circuits de
salut, cal.listènia, les àrees per a gent gran i els altres espais lliures urbans amb presència de verd, tal com

1) Foment del control integrat de plagues i malures amb preferència de mètodes de control biològic i amb
l'ús de productes fitosanitaris com a últim recurs.
2) Optimització de l’ús d’aigua, prioritzant l’aigua d’origen alternatiu a la potable (freàtica, regenerada...)
sempre que la seva composició sigui compatible amb les característiques del sòl i la vegetació.
3) Promoure els objectius de desenvolupament sostenible, la descarbonització del processos i activitats
de conservació, i del reciclatge i l’economia circular.
4) Promoció de la contractació sostenible amb criteris ambientals i socials.
5) Promoció d’accions de naturalització i tècniques regeneratives del sòl.

les places, els passeigs, les rambles, els miradors i altres zones urbanitzades que pel seu disseny i
funcionalitat siguin assimilables a la categoria d’espai verd urbà, o altra que sigui responsabilitat de PiJBIM.
S’aplica també a qualsevol altre tipus d’infraestructura verda urbana, sigui de caràcter viari, cobertes i murs
vegetats, sistemes de drenatge sostenible, horts urbans i altres projectes i obres que hagi de realitzar
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6) Reducció i tractament adequat dels residus generats en l’obra.
7) Optimització dels recursos naturals, humans i econòmics.
8) Ús de materials amb origen controlat i/o certificat.

Tots aquests efectes són el resultat de les funcions metabòliques de la vegetació, que captura carboni de
l’atmosfera contribuint de manera significativa al segrest de carboni. Tot carboni existent en la vegetació és
CO2 captat de l’atmosfera, i si s’augmenta la quantitat de vegetació a la ciutat de nou contribueix a la
mitigació del canvi climàtic al segrestar més CO2.

La visió integral del disseny dels espais verds urbans exigeix contemplar el major nombre possible de
paràmetres, complint les condicions referents a accessibilitat universal, mobilitat, funcionalitat, qualitat

Als beneficis ambientals i socials que els ecosistemes aporten a la societat, milloren la salut, l’economia i la
qualitat de vida de les persones se’ls anomena serveis ecosistèmics, i són de gran interès com a aportació

ambiental, biodiversitat, paisatge urbà, sostenibilitat i resiliència.

a l’adaptació local al canvi climàtic de les ciutats.

1.3. SERVEIS ECOSISTÈMICS

Els serveis ecosistèmics que són aquells que combinen la preservació del medi natural amb un ús i un
desenvolupament sostenibles i són la clau de la multi funcionalitat dels espais verds, que es constitueixin

Als beneficis ambientals i socials que els ecosistemes aporten a la societat, milloren la salut, l’economia i la

en infraestructura verda.

qualitat de vida de les persones se’ls anomena serveis ecosistèmics, i són de gran interès com a aportació
a l’adaptació local al canvi climàtic de les ciutats.

El cicle de la matèria orgànica propi dels espais verds és un dels exemples més evidents d’economia
circular, on els residus que es generen un cop tractats biològicament, esdevindran un recurs i seran
retornats al sòl en forma de matèria orgànica i nutrients, que permetran el desenvolupament de cultius que

Els serveis ecosistèmics són aquells que combinen la preservació del medi natural amb un ús i un
desenvolupament sostenibles i són la clau de la multi funcionalitat dels espais verds, que es constitueixin

seran consumits, fixant carboni al territori i enriquint la cadena tròfica.

en infraestructura verda.
En aquest sentit, és necessari tenir en compte que potenciar els serveis ecosistèmics de la vegetació
implica tenir consideració dels requeriments hídrics i consums necessaris per permetre el seu correcte

El retorn més evident de tota inversió en els espais verds és el social, ja que aquests espais ofereixen
l’oportunitat de millorar el benestar personal oferint una àmplia gamma d’activitats a l’aire lliure que altres

metabolisme i la prestació de serveis ecosistèmics significatius. Com tota infraestructura, és necessari
dimensionar correctament el seu cost operatiu per obtenir el retorn de la inversió desitjat.

espais urbans no possibiliten fàcilment.
En general, els ciutadans perceben els parcs i jardins com espais de pau i bellesa on és possible reunir-se,
parlar, jugar, descansar o per relacionar-se; permeten la realització d’activitats i esdeveniments comunitaris
i d’oci informal; proporcionen vincles amb el passat, fomenten el sentit de lloc i identitat; i poden esdevenir

1.4. NORMATIVA D'APLICACIÓ
És responsabilitat del projectista aplicar la normativa corresponent. Com referència, són d’aplicació
aquelles disposicions legals que, amb caràcter superior al PTEV, estableixi la legislació vigent en cada

en aules a l’aire lliure per a l’educació en un entorn que psicològicament afavoreix la privacitat, la
contemplació i la reflexió.

moment, segons les condicions de l’emplaçament i la seva finalitat.
Certes configuracions urbanes poden requerir una certa distància o promoció de la privacitat dels ciutadans
En particular, són d’aplicació les que es relacionen tot seguit:

i/o usuaris amb l’ús convenient de vegetació respecte del trànsit de vianants o rodat per exemple. De la
mateixa manera, alguns espais, tals com els horts urbans o les àrees de joc es beneficien de la presència

a. Ordenança del Medi Ambient de Barcelona, aprovada en sessió de 25 de febrer de 2011 i publicada al
BOPB el dilluns 2 de maig de 2011, especialment pel que fa als articles del títol 7. Espais verds i
biodiversitat i Annexes.
b. Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme (NTJ) editades pel Col·legi d’Enginyers Tècnics
Agrícoles de Catalunya, posteriorment Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana i actualment
Fundació de la Jardineria i el Paisatge.
c. Prescripcions Tècniques de l'Espai Urbà de l’Ajuntament de Barcelona.
d. Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020. Ajuntament de Barcelona.
e. Pla director de l’arbrat de Barcelona 2017-37. Arbres per viure. Ajuntament de Barcelona.
f. Mesura de govern per aplicar l’eradicació de l’ús de glifosat en els espais verds i la via pública
municipals de Barcelona. Gener 2016.
g. Mesura de govern Programa d’impuls de la infraestructura verda urbana de Barcelona. Maig 2017.
h. Instrucció d’Alcaldia relativa als Elements urbans de la ciutat de Barcelona aprovada per Decret
d’Alcaldia el 17 de Març de 2011, i els seus Annexes A i B: Annex A: Condicions particulars
obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B: Criteris d’ubicació dels elements
urbans a l’espai públic.
i. Ambientalització de les obres de la ciutat de Barcelona. Manual bàsic per a l’elaboració de la memòria
ambiental associada als projectes d’obres de l’Ajuntament de Barcelona. S’acompanya de dos
documents que serveixen de guia: Guia per a l’ambientalització de l’execució d’obres i Guia de control
de l’ambientalització de l’execució d’obres.
j. Protocol de tramitació del Sector d’Urbanisme i Infraestructures dels projectes d’obres ordinàries
d’infraestructura i/o elements d’urbanització i dels projectes d’urbanització de les societats municipals.
Ajuntament de Barcelona 2/2/2009, o aquell Protocol que el substitueixi.
k. Protocol de tramitació per als districtes dels projectes d’obres ordinàries d’infraestructures i/o elements
d’urbanització. Ajuntament de Barcelona 1/3/2011, o aquell que el substitueixi.

de vegetació i de la distància al trànsit o espais viari al pal·liar la pol·lució acústica i atmosfèrica.
Altre benefici de la vegetació és la seva capacitat per modular l’escala urbana, en particular quan els grans
volums edificats o l’extensió de les formes viàries generen dimensions que no atenen a les relacions
d’escala que hauria d’existir entre els essers humans i la forma de la ciutat. Els arbres i altra vegetació
proporcionen complexitat i textura que matisa l’escala de l’estructura urbana i modula la transició cap a
l’escala humana.
Tots aquests beneficis socials són el producte de la presència de vegetació, que psicològicament associem
als entorns on es desenvolupen les funcions pròpies dels ecosistemes naturals. La presència de vegetació
resulta per tant imprescindible per aconseguir una millor qualitat ambiental de l’espai públic.
Els arbres en particular actuen beneficiosament sobre el medi urbà: suavitzen les temperatures,
afavoreixen la humitat relativa, fixen i absorbeixen la pols i els gasos contaminants, afavoreixen la
percepció d’esmorteïment de la contaminació acústica, alliberen oxigen, filtren les radiacions, redueixen els
microorganismes patògens de l’aire, detenen o canalitzen el vent, atrauen la fauna, tenen efectes positius
sobre la regulació hidrològica de l’aigua d’escorrentia a la ciutat, millorant la infiltració al terreny i tenen un
efecte positiu sobre l’estat psicològic de les persones.
L’efecte regulador de les temperatures que proporciona la vegetació de la ciutat fa que els espais verds
siguin un element de resiliència davant possibles efectes del canvi climàtic, com l’increment d’onades de
calor o l’accentuació de l’efecte illa de calor i es tradueix en un estalvi energètic general per a la ciutat, la
millora del confort tèrmic de la ciutat i la regulació de la humitat.
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l.

Decret del 17 d’abril del 2012 pel qual es regula el procediment per a l’elaboració i la tramitació dels
projectes d’obres i l’execució de les obres municipals.
m. SGMA (Sistema de gestió mediambiental de Parcs i Jardins de Barcelona Institut Municipal).
n. Manual de Senyalització per als espais verds públics de Barcelona.
o. Pla Director dels Centres de Treball de Parcs i Jardins, 2019-2020, desembre 2019.
p. Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta de l’Ajuntament de Barcelona i
ús responsable dels productes fusters en elements urbans de l’Ajuntament de Barcelona (2017)
q. Per a les àrees de joc infantil, àrees per a gent gran, circuits de salut i cal·listènia, s’aplicarà la
normativa següent:
i.
Plec de Prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la redacció de les àrees de Joc Infantil
de l’Ajuntament de Barcelona, Rev. 2014
ii.
Mesura de Govern“Barcelona dóna molt de Joc”, publicada el Febrer de 2018.
iii.
Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030, Febrer 2019
iv.
UNE-EN 16630: 2015 Equipos fijos de entrenamiento físico instalados al aire libre. Requisitos de
seguridad y métodos de ensayo, respecte els Circuits de Salut i Àrees de Gent Gran.
v.
UNE-EN 16899 Deportes y equipos de recreo. Equipamiento Parkour. Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo, en els casos que correspongui.
vi.
UNE-EN 15312:2007+A1:2011 Equipos deportivos de acceso libre. Requisitos, incluyendo
seguridad y métodos de ensayo, en els casos que correspongui.
vii.
Document de Recomanacions per unes àrees de joc accessibles i inclusives de la XAVI.
Novembre 2019.
r. Lleis, regles i normativa en general sobre seguretat i salut, accessibilitat universal i igualtat.
s. Codi d’Accessibilitat Decret 135/1995 i Ordre VIV/561/2010 i altres successius.
t. Normes UNE.
u. Altres disposicions legals en general que no quedin aquí assenyalades i siguin de compliment obligat
per a l’execució de projectes i obres d’urbanització.

Pàgina buida.

1.5. FORMULARI D’ESMENES I SUGGERIMENTS
Els usuaris d’aquerst plec poden presentar esemenes i sugeriments d’edició enviant el formulari inclòs a
l’Annex I del PTEV a la bùstia de correu electronic: suggeriments_ptev@bcn.cat

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV

15

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV

577

16

2.

estressa, la qual cosa frena el seu creixement global i la seva capacitat fotosintètica i de defensa davant
plagues i malures.

CRITERIS DE DISSENY

Els espais verds s’han de dissenyar en funció dels serveis ambientals i socials que els ciutadans esperen
dels espais verds, en particular dels parcs urbans –zona 6 del Pla General Metropolità– que estiguin

Aquesta situació és freqüent als entorns antropitzats en clima mediterrani, on no es presenten les
condicions habituals dels biòtops d’origen de les espècies vegetals. Per tant, és condició essencial per la

catalogats com a jardí o espai lliure d’interès local, que podran mantenir la seva morfologia particular i les
seves característiques estètiques i botàniques específiques.

implantació i manteniment de la vegetació que tot l’espai verd disposi d’un sistema de reg de la vegetació
que s’adeqüi a les condicions de l’espai, la composició vegetal i l’edafologia, que ha de estar automatitzat

Cal destacar la importància de preservar als projectes les condicions existents favorables a la biodiversitat,

per raons d’eficiència en la gestió en conformitat amb les prescripcions de PiJBIM.

tals com els hàbitats d’espècies, l’orografia, la vegetació, el drenatge i els possibles cursos d’aigua
superficials o subterranis, i considerar la connectivitat amb altres espais verds en el disseny.

Les línies estratègiques per a l’increment i la millora de la infraestructura verda de la ciutat inclouen un
model de gestió dels espais verds a favor d'una jardineria més orientada a la naturalització d'alguns espais i

Tot i ser d’origen cultural, la vegetació dels espais verds urbans pot actuar com àrees de refugi de la
biodiversitat reproduint total o parcialment els biòtops, les comunitats vegetals i els estrats que es troben a

una gestió més ecològica de la ciutat, que comporten la creació d'hàbitats susceptibles de ser ocupats per
diferents grups faunístics d'interès.

la natura per crear una veritable infraestructura verda urbana. Fomentar la presència d'ocells a través de la
fructificació de la vegetació, fomentar la presència de papallones amb l'ús d'espècies vegetals que serviran

La fauna, a l’igual que la vegetació, contribueix al benestar físic i emocional dels humans i constitueix una
riquesa indiscutible per a la ciutat, que aporta gaudi i interès i és una prova del compromís amb la

d'aliment a les erugues, fomentar la presència d'insectes pol·linitzadors a través de floracions d'interès, són

conservació de la biodiversitat. Algunes espècies troben en l’escenari urbà un hàbitat que ajuda a la seva

alguns criteris a tenir en compte per tal d'afavorir la biodiversitat dels nostres espais verds.
Com tal, un criteri important a considerar en el disseny dels espais verds és la creació de paisatges

conservació. En aquest sentit, a Barcelona són rellevants les poblacions d’amfibis, les 83 espècies d’aus
nidificants, la presència de mamífers com ratpenats, eriçons i esquirols i les poblacions de fauna

vegetals inspirats per,-i vinculats a, l’ecologia del territori i per diverses comunitats vegetals amb valors
alhora estètics i ambientals, tot evitant la uniformitat.

pol·linitzadora, entre d'altres.
Es tracta, doncs, d'incorporar la natura a la ciutat a través de la creació d'hàbitats que afavoreixin la

Per tant, el projectes d'espais verds hauran de fer referència explícita als biòtops, hàbitats o comunitats
vegetals que el projecte està intentant representar o reproduir en el disseny de paisatge mitjançant les

presència de fauna d'interès, que és un factor clau per potenciar la biodiversitat urbana, especialment a les
zones de transició entre l’espai urbanitzat i l’espai natural, on cal afavorir la continuïtat de la vegetació, en

composicions vegetals. Aquesta referència hauria de permetre entendre el punt de partida conceptual del

particular l’autòctona, amb un èmfasi especial en les àrees limítrofes amb el parc de Collserola i les seves

paisatge que s’està intentant obtenir al projecte, al temps que ofereix un marc biològic i funcional que
permeti mesurar els serveis ecosistèmics que es volen oferir, tant com el tipus de jardineria que s'haurà de

connexions amb el verd situat en la trama urbana de la ciutat.
La plantació d’espècies adaptades a les condicions ambientals de cada indret, que puguin ser un exponent

gestionar en el futur. Cal aclarir que “representar” o “reproduir” una comunitat vegetal mitjançant el disseny
botànic no vol dir "replicar" o "copiar" exactament aquesta, sinó que consisteix interpretar fets científics –

de la riquesa de la vegetació autòctona ofereix la possibilitat de incorporar valors pedagògics i culturals
d’acord amb la millor tradició de la jardineria.

ecològics i biològics- mitjançant el disseny, per adaptar-los a les condicions ambientals i als valors estètics i
culturals presents en el disseny de la traça urbana contemporània.

Per tot l’anterior, tenint en compte els següents paràmetres:

Conseqüentment, cal afavorir la creació d’àmplies i complexes agrupacions d’arbres, arbustos i vivaces

1) Crear diversitat d’ambients i espècies en un mateix espai verd fent servir com referencia biòtops o
comunitats vegetals existents.
2) Entendre les condicions ambientals en les que es desenvolupa el projecte i adaptar-lo tot el possible
per afavorir l’autosuficiència de la vegetació i un manteniment preventiu moderat.
3) Fomentar la creació de composicions vegetals que es puguin naturalitzar i evolucionar per generar
paisatges resilient i sostenibles.
4) Afavorir la riquesa d’espècies i comunitats vegetals tant en arbrat com en la resta de vegetació per
evitar el monocultiu i afavorir la diversitat.
5) Afavorir composicions vegetals on tots els estrats hi estiguin ben representats per fomentar presencia
de fauna autòctona, especialment els pol·linitzadors.
6) Promoure la conservació dels espais d'interès natural de la ciutat potenciant els seus valors fenològics,
paisatgístics, vegetals i faunístics.
7) Potenciar i protegir la presència d'arbres de gran desenvolupament per afavorir la nidificació, el refugi i
l'alimentació de l'avifauna.
8) Potenciar els espais amb elevada permeabilitat per tal de facilitar la infiltració de l’escorrentia al terreny
i fomentar la recàrrega del nivell freàtic, aprofitant els recursos hídrics naturals.

autòctones i adaptades a les condicions urbanes, de forma que puguin millorar les condicions ambientals
del medi urbà mitjançant la presència de l’estrat arbori, format específicament per arbres i palmeres; l’estrat
arbustiu, constituït per arbustos i grups de plantes vivaces que inclouen les enfiladisses i, finalment, l’estrat
herbaci i entapissant, que pot estar format per una varietat de plantes adaptades al cobriment del terreny.
Atesa la complexitat d’aquesta aproximació al disseny de composicions vegetals, s’han de considerar amb
especial cura les necessitats de conservació i manteniment dels espais verds per afavorir un model de
gestió evolutiu, que pugui actuar de forma preventiva i no tan correctiva. Per tant, a l’hora de dissenyar
espais verds estructurals, cal treballar amb projecció de futur, considerant el cicle de vida de l’espai,
especialment pel que fa al desenvolupament de espècies vegetals a llarg termini, els seus requeriments en
les condicions urbanes que imposa la ciutat de Barcelona, i amb criteris de foment de la biodiversitat que
facilitin la reducció del consum hídric i dels ensums de conservació durant tot el cicle de vida de l’espai
verd.
És vital a considerar el règim hídric que precisen les diferents espècies vegetals, especialment pel que fa a
la seva implantació i supervivència a llarg termini. El projectes han de contemplar el fet de que la vegetació

En alguns espais verds, per afavorir la presència de fauna, es poden instal·lar diverses estructures que

presenta un marge d’adaptació davant els estímuls que reben, i que quan no tenen aigua suficient, el
substrat no és l’adient per la seva fisiologia, o estan subjectes a insolació excessiva, posen en marxa un

complementen les possibilitats dels propis hàbitats per allotjar fauna i, en alguns casos, atenen a aspectes
concrets per al desenvolupament de determinats grups faunístics (llocs de nidificació i alimentació

mecanisme molecular amb el qual modifiquen el seu desenvolupament per protegir-se de la situació que les
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a. Refugis d'insectes, torres niu de ratpenats, caixes niu per a ocells, estructures que fomentin el refugi i la
matèria orgànica en descomposició (tals com espirals de aromàtiques, bio-troncs i altres)

2.1.1.

Consisteixen en un cable d'acer subjecte pels extrems a una platina amb anella. S'utilitzen en talussos amb
vegetació de poca alçada i permeten el desplaçament del treballador de dalt a baix i de dreta a esquerra, al

b. Fomentar la regeneració del sòl mitjançant l’ús de matèria orgànica i esmenes naturals, sistemes de
drenatge alternatius i mesures de protecció contra el trepig i la compactació.
c.

Línies de seguretat

llarg de tot el recorregut del cable d'acer. La platina està subjecta a terra (base de formigó) per un giravolt.

Realçar el valor de la fenologia de la vegetació en els projectes amb estudis de l’evolució de la
vegetació al llarg de l’any, la variació cromàtica dels exemplars caducifolis o el color de les floracions i

El cable d'acer és de 6x19 +1 galvanitzat de 8mm de gruix amb una càrrega de ruptura de 3.760 kg. Pot

les seves interaccions amb la fauna, si és possible.

tenir un màxim de 15 m. de llarg. En els extrems del cable d'acer hi ha dos mosquetons tipus Kador M73 o
similar per enganxar a l'anella de la platina.

d. Evitar l'ús d'espècies vegetals invasores i preveure la seva eradicació en cas de preexistència d'aquest
tipus de vegetació, d’acord amb l’estudi d’Espècies invasores de la ciutat de Barcelona i proposta

ANCORATGE PER A TALUSSOS 1

d’espècies alternatives.

Aquests paràmetres, a banda d’afavorir la presència de comunitats de fauna i flora mitjançant actuacions
que potenciïn la creació dels seus hàbitats i dels elements necessaris per al seu benestar, han d’intentar
garantir la qualitat de vida dels ciutadans.
Figura 1. Tipus d’ancoratge

2.1. TOPOGRAFIA
Els projectes de modificació i creació de l’espai verd urbà sovint impliquen l’eliminació de la forma del

2.1.2.

terreny existent i la seva substitució per una topografia dissenyada que amaga diferents infraestructures i
serveis. Sempre que sigui possible es recomana incorporar la topografia existent com un element integral

Punt d'ancoratge fix

Consisteixen en un únic punt fix (punt d'ancoratge). S'utilitzarà quan no sigui possible instal·lar una línia de
seguretat per l'existència d'obstacles (arbustos, arbres, etc.) a la zona a actuar i quan la zona d'actuació

del projecte, evitant tot el possible les modificacions del terreny existent en presencia de vegetació existent

sigui petita i puntual.

o hàbitats potencialment valuosos.
En aquests casos, és precís fer servir plantes colonitzadores amb estratègies de propagació (emissió
És preferible considerar el disseny de la topografia de manera que s’equilibrin els moviments de terres

d’elements propis de fixació o trepa, estolons, propagació de llavors o similars) i plantes amb hàbits de
creixement reptant (varietats o cultivars de tipus reptant o similars).

d’excavació amb els de terraplenat dintre de l’àmbit del projecte de manera que s’evitin els costos
econòmics i ambientals de transport i tractament de terra en els abocadors.

ANCORATGE PER A TALUSSOS 2

Es recomana afavorir una topografia formada per superfícies d’escassa pendent i conques capaces de
retenir i laminar l’escorrentia sense generar grans desnivells. Sempre que sigui possible, és preferible evitar
la formació de talussos amb pendent superior al 10%, ja que davant episodis de pluges intenses
afavoreixen l’aparició d’escorrenties i d’arrossegament de material orgànic i provoquen processos erosius.
Com norma general, caldrà fer servir tècniques d’estabilització i retenció de sòls, especialment amb
materials orgànics, per formar petits bancals i reduir les pendents artificials.
Figura 2. Tipus d’ancoratge

Si no és possible evitar la creació de talussos, cal prendre una sèrie de mesures durant la fase de disseny
amb consideració del seu perfil, que ha de tenir guarda de capdamunt i cuneta de capdavall.

En la següent taula es relaciona el mètode d’assegurament per treballar en un talús en funció de la
pendent:

No és possible considerar el disseny sense consideració de mesures de prevenció de riscos laborals en la
gestió del resultat final del projecte. Com tal, la prevenció de riscos condiciona la configuració i aspecte final
dels espais verds, especialment pel que fa a la gestió d’espais amb risc de caiguda i grans pendents, on els
operaris del verd hagin de desenvolupar les seves tasques.

MÈTODE D’ASSEGURAMENT
PENDENT
SISTEMA
> 20º
(>36,4%)
Cal una línia de vida
Fins 30º (<57,7%)
Pendent màxima per entrar a treballar amb segadora o similar (a partir
d’aquesta inclinació la màquina pot lliscar pendent avall)
30º < x < 45º
Recomanable treballar amb punt d’ancoratge, tot i que segons el talús es podria
(entre el 57,7% i el 100%) treballar amb línia de vida (sense vegetació que entorpeixi el pas de la corda)
> 45º
És un treball penós que no es pot considerar treball en talús. Alternatives:
(pendent del 100%)
a) Ús de tractor desbrossador amb braç
b) Ús de plataformes
c) Treballs verticals
En fase projecte: ús de bancals, murs de contenció fent terraplens plans,
posar vegetació de poc o nul manteniment (caldrà entrar per fer neteges)
Figura 3. Mètodes d’assegurament per treballar en talussos

És essencial considerar el seu futur manteniment i accessibilitat per part d’operaris i maquinària. Quan la
topografia proposta plantegi talussos amb una inclinació superior al 33% (1:3), el disseny farà previsió de la
dotació dels sistemes necessaris, incloent sistemes de línia de seguretat que permetin una execució segura
dels treballs de manteniment i s’evitarà la creació de prats o gespes que s’hagin de segar amb aquesta
pendent o superior.
Per a talussos amb pendents superiors al 100%, cal valorar conjuntament amb els tècnics de PiJBIM la
tècnica de tractament, i considerar fins i tot l’exempció de la solució vegetal per al tractament del talús. El
criteri de PiJBIM és fer servir línies de seguretat i punts d’ancoratge fix que permeten desenvolupar els
treballs en talussos de gran desnivell amb el treballador assegurat.
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2.2.1.

Criteris generals de vegetació

El condicionant principal per al disseny dels nous espais verds estructurals es la conservació dels elements
que configuren les característiques ecològiques de la zona, com la vegetació existent i els possibles cursos

Els sistemes de línies de vida i punts d’ancoratge els ha de muntar un instal·lador autoritzat/homologat pel
fabricant, i ha de lliurar a PiJBIM el certificat corresponent de la instal·lació, amb un plànol identificant la
seva posició com a part de la informació de final de projecte.

d’aigua —ja siguin superficials o subterranis— i l’orografia i recursos geològics.
A partir de tots els elements existents que s’hagin pogut mantenir a l’àmbit de plantació, l’objecte principal

2.2. ESPAIS DE PLANTACIÓ

del projecte de plantació serà fomentar la presència de biomassa, biodiversitat i processos naturals a
l’espai urbà, tenint en compte els següents paràmetres:

La configuració i dimensions útils dels espais de plantació han de ser suficients per garantir les condicions
òptimes de creixement de la vegetació, i la prestació de serveis ecosistèmics que permetin un bon confort

1) Protecció del patrimoni vegetal existent incloent les comunitats vegetals naturals establertes.
2) Conservar la biodiversitat, evitant la pèrdua d’espècies i hàbitats, i treballar per tal d’augmentar el
nombre d’espècies de flora i fauna, evitant espècies predominants i invasores.
3) Foment de la gestió ecològica i de la naturalització mitjançant mètodes respectuosos amb els
processos naturals i que fomentin la presència de biomassa i biodiversitat.
4) Foment de la gestió dels parcs, jardins i altres espais verds amb criteris d’eficiència i sostenibilitat i
evitant l’ús de biocides i amb foment de la naturalització.
5) Prioritzar la utilització d’espècies vegetals adaptades a les condicions urbanes, especialment les
adaptades a les condicions urbanes mediterrànies i les considerades autòctones.
6) Utilització de plantes d'interès per a la biodiversitat, de consum hídric baix i necessitats de manteniment
moderades.
7) Evitar l’ús d’espècies vegetals considerades invasores, i limitar l’ús d’aquelles amb coneguts efectes
deleteris sobre la salut de les persones, paviments, infraestructures i serveis, a situacions on aquests
danys siguin improbables.
8) Prioritzar la jardineria i la vegetació amb requeriments hídrics i consums moderats, tenint en compte
polítiques de conservació de recursos en el seu manteniment, però amb consideració dels requeriments
hídrics i consums necessaris per permetre al metabolisme vegetal la prestació de serveis ecosistèmics
significatius.

climàtic i ambiental una bona connectivitat ecològica de l’espai públic.
Es molt recomanable que els projectes presentin objectius ambiciosos per superfícies i dimensions mínimes
dels espais de plantació i àrees de cobertura amb ombra, especialment als parcs i jardins i l’espai viari.
En general, cal evitar la fragmentació i dispersió del verd en multiplicitat de parterres o àrees de plantació
discontinues, es preferible consolidar la plantació d’arbres i altre vegetació en grups i masses de vegetació
continus i de dimensions suficients pel benestar de la vegetació.
Les àrees de plantació hauran d’estar protegides de la circulació creuada de vehicles, persones i animals,
per evitar el trepig i la compactació del terreny, i hauran d’estar protegides perimetralment en funció de l’ús
previst per a l’espai públic en qüestió. Les zones de plantació seran fàcilment accessibles per permetre el
manteniment i la retirada d’escombraries i brutícia acumulada de forma habitual.
Serà obligatori incloure-hi materials per afavorir l’estabilitat i condicionament del sòl, i evitar l’aflorament de
plantes adventícies de manera incontrolada, preferiblement amb materials orgànics i biodegradables, tals
com mantes de fibres, encoixinat o altres sistemes que es puguin aprovar, segons el criteri tècnic de
PiJBIM.

Més específicament, aquests criteris es poden reiterar en els següents punts:
a. Promoure la conservació dels espais d'interès natural de la ciutat i fomentar la presencia de processos
naturals a l’espai públic urbà.
b. Adequar el disseny a una estratègia de conservació naturalitzada que respecti i promogui els valors
paisatgístics, geològics, vegetals i animals existents al teixit urbà, adaptant el disseny de l’espai públic a
les condicions urbanes existents.
c. Protecció i retenció dels arbres madurs existents i comunitats vegetals establertes; i mantenir la seva
fusta i residus en els espais verd com refugis de biodiversitat.
d. Crear diversitat d'ambients i caràcter evitant els monocultius tant en arbrat com altre vegetació,
afavorint la riquesa d'espècies vegetals i fomentant el caràcter particular de cada espai verd.
e. Facilitar i impulsar la creació de comunitats i estrats vegetals per crear paisatges diversos i reconeguts
que millorin les condicions del medi ambient urbà.
f. Conservar i protegir els arbres madurs dins la trama urbana i potenciar la presència d'arbres de gran
desenvolupament vegetal per afavorir la nidificació, el refugi i l'alimentació de l'avifauna.
g. Afavorir la presència de microfauna i potenciar els elements necessaris per al seu desenvolupament
mitjançant la creació de cadenes tròfiques i refugis, fent servir d’estructures per potenciar la
biodiversitat tals com biotroncs, hotels d'insectes, espirals de aromàtiques, torres niu de ratpenats,
caixes niu per a ocells, etc
h. A les zones de transició entre la zona urbana i els espais naturals, cal afavorir la continuïtat de la
vegetació autòctona, posant un èmfasi especial en les àrees limítrofes amb el parc de Collserola i els
diferents connectors verds dins de la trama urbana.
i. Evitar l'ús d'espècies vegetals considerades invasores segons l’estudi “Espècies invasores de la ciutat
de Barcelona i proposta d’espècies alternatives” de l’Ajuntament de Barcelona. En cas de existència
d'aquest tipus de vegetació a l’àmbit de plantació, preveure mesures d’eradicació.
j. Incorporar el valor de la fenologia de la vegetació en els projectes, mitjançant espècies que presenten
interès al llarg de l’any, la variació cromàtica dels exemplars caducifolis o el color de les floracions.
k. Preveure la possibilitat que les plantacions presentin característiques que les facin valuoses des del
punt de vista pedagògic i cultural amb noves plantacions adaptades a les condicions botàniques de
l’indret, la seva història o que siguin exponents de la vegetació autòctona.
l. Incorporar plantes autòctones associades a una major atracció de fauna local i a la creació d’hàbitats o
comunitats vegetals valuoses des del punt de vista d ela biodiversitat.

En els espais verds amb accessibilitat limitada per la seva funcionalitat o característiques morfològiques del
terreny s’hi plantaran vegetals d’estrat arbustiu de creixement lent i amb requeriments de manteniment molt
extensiu.
La vegetació prevista haurà d’estar adaptada a les condicions ambientals de la ciutat de Barcelona i amb
previsió dels usos habituals de l’espai. Les espècies vegetals en els espais verds han de disposar d’espai
suficient per al desenvolupament del seu volum aeri i soterrani màxim, amb un àrea de plantació i un volum
de sòl útil suficient per al seu bon desenvolupament radical.
No es podran fer servir plantes amb caràcter invasor i les espècies vegetals seleccionades han de tenir un
desenvolupament radical que no malmeti les infraestructures, els serveis ni el mobiliari, i el seu l’entorn.
La implantació o sembra de gespa en els espais verds públics urbans de Barcelona ha de comptar amb
l’autorització expressa de PiJBIM. El disseny de la superfície que inclogui cespitoses segables hauria de
ser compatible amb la utilització de la maquinària de manteniment, reduint al mínim imprescindible la
plantació de vorades sotmeses a retall. En zones on no es preveu el trepig, és preferible implantar prats
florits i herbassars.
El disseny ha de tenir en compte l’àrea de desenvolupament dels arbres i la seva relació amb els elements
del voltant. En el projecte és important la definició de les mides de les plantes que s’hi plantaran i abans de
procedir a la selecció definitiva de les espècies vegetals, s’han d’haver definit els elements constituís de
l’espai verd: camins, il·luminació, serveis, detalls arquitectònics i distribució global dels espais.

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV

21

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV

580

22

m. Potenciar la permeabilitat dels els espais urbans per tal de facilitar la infiltració d’aigua de pluja al sòl i la
zona radical de les plantes, l’evaporació i control de temperatures i la recàrrega del nivell freàtic.

6)
7)
8)
9)

Els espais verds s’han de dissenyar en funció dels serveis ecosistèmics i/o socioambientals que es poden
obtenir d’espais verds establerts i madurs.

Evitar els arbres i arbustos amb espines en indrets de fàcil accés.
Evitar arbres i palmeres amb fusta propensa al trencament sobtat.
Reduir la plantació d’espècies considerades al·lergògenes i evitar invasores.
Utilitzar espècies i grups vegetals amb certa longevitat.

Es important que l’equip de disseny sigui multidisciplinari i que la plantació no es dissenyi amb consideració

Cal tenir en compte que potenciar els serveis ecosistèmics de la vegetació implica utilitzar espècies amb

exclusiva dels seus efectes estètics, sinó que contempli les necessitats biològiques de la vegetació en la

requeriments hídrics proporcionals als serveis i prestacions que ofereixen, atès que el metabolisme de les
plantes funciona d’acord amb els principis dels factors limitants ambientals, especialment la presència

seva ordenació i detalls.
Cal dur a terme l’elecció dels vegetals en funció dels seus requeriments fisiològics, i també de les

d’aigua i nutrients.
Tot i així, el disseny de les comunitats vegetals s’ha de dur a terme amb criteris de reducció del consum

necessitats ambientals, estètiques i d’ús de la zona que determinaran l’èxit de l’espai verd. Per seleccionar
les espècies de plantes, cal utilitzar informació sobre les condicions climàtiques de la zona —pluviometria,

hídric i de manteniment proporcionat als mitjans disponibles per part de PiJBIM. Per tant, cal utilitzar
plantes amb requeriments hídrics continguts i hàbits compatibles amb un manteniment reduït i s’han d’evitar

temperatures màximes i mínimes, etc.— i analitzar el microclima concret del lloc: hores d’insolació, vents
dominants, ombres projectades per les edificacions, etc.

barreges d’espècies amb necessitats hídriques divergents.

És fonamental que el disseny es concebi des de la perspectiva dels elements vius que l’integren, és a dir,

És important considerar el cicle de vida del projecte i de les plantes triades, especialment els arbres, i per
tant cal projectar els espais verds amb consideració del desenvolupament vegetatiu amb terminis apropiats

de la vegetació i de la fauna. D’aquesta manera s’aconsegueix un nivell de naturalització que en simplifica
el manteniment. És important que l’equip de disseny sigui multidisciplinari i que la plantació no es dissenyi

al caràcter de cada espècie, el que implica considerar intervals de cinc a vint-i-cinc anys en l’estudi de
l’evolució del disseny.

amb consideració exclusiva dels seus efectes estètics.

La viabilitat de les plantacions s’assegura mitjançant s’assegura mitjançant l’aplicació d’un marc de
plantació correcte i apropiat al desenvolupament de les espècies, el seu impacte en la seva conservació i la

fauna, en especial l’ornitològica. Un espai verd nou, contràriament, a causa de la joventut de la vegetació i,
per tant, de l’ecosistema, no disposa de prou força per atraure aquest tipus de fauna, almenys en una

correcta estimació del cost i recursos necessaris per la conservació de l’espai verd, considerant com a

primera fase. El concepte de naturalització comporta l’establiment dels elements necessaris perquè en un

condicionants els usos, l’aforament i la disposició futura de l’espai verd.

futur existeixi vida animal assentada en les zones de nova creació. Aquests espais han d’incorporar
espècies que fomentin la microfauna i resultin atractives per als ocells. Aquests, alhora, n’atrauran d’altres

Un espai verd consolidat, amb vegetació secular, es comporta com un punt d’atracció i de nidificació de la

En el procés de disseny de vials i espais lliures, cal fomentar un disseny que promogui relacions d’escala

que, amb el temps, nidificaran. Així s’iniciarà el procés de naturalització.

proporcionades a la mida humana i afavoridor dels processos naturals, evitant grans superfícies
impermeables o sense ombra.

2.2.3.

En particular, els espais verds propers a zones viàries haurien de promoure cert aïllament dels usuaris
respecte del trànsit rodat amb l’aplicació de vegetació, que pot pal·liar en certa mesura els efectes de la

Parcs i jardins

Espais dissenyats fonamental com paisatges que afavoreixen la presència de processos naturals i
biodiversitat en convivència amb l’activitat humana. Com a principi general de disseny es recomana l’ús

contaminació, com ara els horts urbans, que requereixen estructures de separació de l’espai viari per
millorar la privacitat dels usuaris i la percepció de qualitat ambiental

d’estrats de vegetació adaptats a les condicions urbanes extremes de la ciutat, que siguin resistents a la
sequera, tolerin tot el possible els efectes de la presència i contacte amb persones i animals de companyia,

2.2.2.

especialment si es tracta d’una zona d’ús compartit o similar.

Criteris pels estrats de vegetació

reproduint o simulant els estrats i comunitats que es troben a la natura, per tal de crear un sistema verd

Sempre que l’ús i trànsit previst per l’espai públic ho permeti, es recomana fer servir arbres, arbustos de
floració i llavor, grups de rosers, plantes vivaces, gramínies i entapissants amb valors de promoció de la

equilibrat que incorpori al seu disseny la creació d'hàbitats que afavoreixin els processos naturals i la
presencia de fauna d'interès. En termes generals, la vegetació es distribueix en tres estrats vegetatius

biodiversitat per generar composicions fenològicament atractives, amb notes de color i textura i un significat
culturalment rellevant per al conjunt de la societat.

diferents: l’estrat arbori, format específicament per arbres i palmeres; l’estrat arbustiu, constituït per
arbustos i grups de plantes vivaces que inclouen les trepadores i, finalment, l’estrat entapissant i herbaci.

Amb l’objecte de millorar el confort dels usuaris i les espècies vegetals, es recomana que els projectes
contemplin com objectiu unes àrees de plantació que permetin oferir serveis ecosistèmics mesurables. Per

Per tant, cal treballar l'estructura vegetativa dels espais per assegurar que tots els estrats hi estiguin ben
representats. Dins el llistat d’espècies incloses en el projecte vegetal, cal tenir en compte les

tant, es necessari que en els espais verds qualificats com parcs i/o jardins urbans presentin un mínim del

La vegetació de les zones verdes públiques pot multiplicar els seus efectes ambientals si es distribueix

50% superfície vegetada, i una cobertura amb ombra generada per arbres semi-madurs al migdia d’estiu
del 50% del total de les àrees pavimentades. En qualsevol cas, les característiques de la cobertura arbòria

consideracions següents:

s’ajustaran al que indiqui PiJBIM.

1) Utilitzar plantes adaptades a les condicions urbanes de la ciutat de Barcelona.
2) Fomentar l'ús de plantes atraients de fauna útil, especialment plantes autòctones amb floracions
interessants en quant al seu valor nectarífer per afavorir la presència d'insectes pol·linitzadors, i de
fructificació tardana per afavorir l'alimentació dels ocells durant la tardor-hivern.
3) Considerar el component cultural i estètic de la vegetació utilitzada als espais verds per fomentar el
respecte i l’interès pels seus valors botànics i ambientals.
4) Utilitzar espècies amb unes necessitats de recursos i manteniment extensius, especialment amb
requeriments hídrics baixos, que ajudin a l’adaptació davant els efectes del canvi climàtic.
5) Evitar la sembra o implantació de gespa i afavorir la presència de prats florits i/o herbassars.
Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV
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Places, interiors d’illa, eixos verds i altres

Quan l’espai públic estigui dissenyat fonamentalment com un escenari d’activitat humana, on la presència
de processos naturals i biodiversitat sigui difícil d’integrar, PiJBIM establirà els criteris necessaris en cada
cas particular per apropar tot el possible la presència del verd a nivells equivalents als dels parcs i jardins
de la ciutat i per maximitzar l’obtenció de serveis ecosistèmics.
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Les àrees de plantació hauran d’estar protegides de la circulació creuada de vehicles, persones i animals,
per evitar el trepig i la compactació del terreny, i seran accessibles per permetre l’accés d’equips de PiJBIM

AMPLADA MÍNIMA DE MITJANA I TIPUS DE PLANTACIÓ
2

Amplada (M)
Àrea (M )
Tipus de vegetació
<1
No es permet
≥1
≥4
Arbustiva de port baix
>1,5
>6
Arbustiva i vivaç de port baix
≥2
≥8
Arbustiva i vivaç
≥4
≥16
Arbustiva i vivaç
Figura 4. Quadre de dimensions de mitjanes viaries i tipus de vegetació.

i brigades de neteja.

2.2.5.

Àrees de joc infantil

Les àrees de joc infantil s’han de dissenyar conforme al Plec de prescripcions tècniques per al disseny,
l’execució i la recepció de les àrees de joc infantil de PiJBIM de l’Ajuntament de Barcelona, així com a la
línia estratègica de la Mesura de Govern “Barcelona dóna molt de joc” (Febrer 2018), el Pla del Joc a
l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030 (Febrer 2019) i el document de Recomanacions per unes
àrees de joc accessibles i inclusives de la XAVI (Novembre 2019).

2.2.6.2.
2.2.6.

Espai viari

Parterres

Als parterres situats a l’espai viari general cal prioritzar la plantació de vegetació de manteniment reduït

L’espai viari presenta una sèrie de condicions particulars que condicionen l’ús de vegetació i la seva

amb una alçada inferior a 1 metre. Cal considerar prioritària la utilització d’espècies adaptades que
requereixin poques intervencions de manteniment i es puguin gaudir en el seu port natural. Als parterres de

conservació, que emanen de la seva condició com espais dedicats de forma permanent a la circulació de
persones i vehicles. Des de el punt de vista de la conservació del patrimoni verd, plantegen importants

difícil accés, s’ha de plantar amb entapissants de lent creixement, per tal de que les intervencions de
manteniment siguin mínimes.

qüestions logístiques -per la dispersió i heterogeneïtat que generen- i de manteniment -per la intensitat i
tipus d’ús que es produeix per part dels ciutadans- que sovint aboca a una gestió correctiva abans que
preventiva, el que resulta totalment insostenible des de el punt de vista de la gestió del verd urbà.

S’hi podrà plantar a l’espai viari quan l’amplada útil mínima sigui igual o superior a 2 metres i l’àrea mínima
sigui igual o superior a 8 metres quadrats. La vegetació serà arbustiva i de port compacte. Quan l’amplada

Per aquesta raó, en entorns viaris i d’acord amb els criteris de sostenibilitat, és important considerar els

útil de la mitjana o parterre superi els 2 metres i l’àrea sigui superior a 8 metres quadrats llavors serà

aspectes operatius del manteniment, la prevenció de riscos laborals, i el consum hídric. Per tant es

possible incloure estrat vivaç i herbaci, amb les previsions que PiJBIM indiqui.

recomana no fer servir gespa, o altre vegetació que precisi una atenció continuada, que només es podrà
implantar excepcionalment i amb aprovació explícita de PiJBIM.

Excepcionalment, es podran plantar bardisses d’arbustives, amb una amplada mínima de 1 metre i un àrea
de plantació no inferior al 5 metres quadrats, però amb intervals suficients per permetre el pas de persones
o situar elements urbans com ara enllumenat, senyalització, etc. Les bardisses presentaran un límit de

El parterres i espais de plantació situats a l’espia viari es configuraran de forma que la seva disposició sigui
compatible amb l’ús i condicions de l’espai viari. El disseny ha de garantir que la vegetació estigui protegida

protecció interior, format per verticals i cablejat pensionat. Atès que aquest tipus de element vegetal precisa
retall freqüent, només es podran implementar amb permís explícit per part de PiJBIM.

del trepig i pas continuat i que el tipus de planta sigui adient per les característiques particulars de
l’emplaçament.

Per tal d’evitar filtracions i humitats, incloses les que puguin produir els sistemes de reg, no es podran situar
Tenint en compte que cal garantir un bon confort climàtic i ambiental una bona connectivitat ecològica de

parterres ni escocells a tocar de façanes ni sobre infraestructures soterrades existents sense preveure la
seva impermeabilització i drenatge al projecte. Excepcionalment, es podran situar franges de plantació de

l’espai públic viari qualificat de sistema viari. Amb l’objecte de millorar el confort dels usuaris i les espècies
vegetals, es recomana que els projectes contemplin com objectiu unes àrees de plantació que permetin
oferir beneficis ambientals significatius i serveis ecosistèmics mesurables.

plantes enfiladisses a tocar d’edificis, sempre que el mateix estigui acondicionat per evitar filtracions, però
no es podrà plantar vegetació que entre en conflicte amb els accessos i finestres dels edificis i s’aplicarà el

Per tant, es necessari que les àrees de plantació situades a l’espai viari urbans presentin una distribució

previst a l’apartat corresponent a enjardinaments verticals.

regular al llarg de l’espia viari, espacialment l’arbrat, o que conformi nodes de vegetació arbustiva i vivaç de
dimensions generoses. Es recomanable que l’espia viari presenti un mínim de cobertura amb ombra

Les dimensions dels espais mínimes per parterre de plantació a l’espai viari son les següents:
DIMENSIONS DE PARTERRES I TIPUS DE VEGETACIÓ PER MITJANES

generada per arbres semi-madurs al migdia d’estiu del 50% del total de les àrees pavimentades destinades

2

Amplada (M)
Àrea (M )
Tipus de vegetació
<1
No es permet
≥1
5
Bardissa llenyosa amb protecció interior
<2
8
No es permet
≥2
12
Arbustiva de port baix
≥4
16
Arbustiva i vivaç de port baix
Figura 5. Dimensions de parterres i tipus de vegetació per mitjanes viaries.

a la circulació de vianants, i un 25% del total de l’àrea pavimentada. En qualsevol cas, les característiques
de la vegetació i cobertura arbòria s’ajustaran al que indiqui del Pla director de l’Arbrat 2017-2037, las
característiques de les espècies previstes, la pròpia configuració del carrer i les directrius de PiJBIM al
respecte.

2.2.6.1.

Mitjanes i rotondes

En les mitjanes i rotondes dels sòls qualificats de sistema de vialitat –zona 5 del Pla General Metropolità–
s’hi podrà plantar quan l’amplada útil mínima sigui igual o superior a 1 metre, i l’àrea de plantació no sigui
inferior al 4 metres quadrats. S’hi plantarà un estrat arbustiu que no superi 1 metre d’alçada i que no precisi

Preferiblement, els parterres es configuraran de forma que estiguin aixecats sobre el nivell del paviment, o

retall freqüent. Quan l’amplada útil de la mitjana o parterre superi els 2 metres llavors serà possible incloure
estrat herbaci i arbori, amb les previsions que PiJIM indiqui.

protegits per una vorada perimetral que dificulti l’accés a peu pla de persones i vehicles, d’acord amb el
tipus, la intensitat d’ús i el tipus de trànsit previst per a l’espai.
Com norma general, es podran fer servir parterres enfonsats quan la seva funció sigui actuar com
dispositius dispositius o sistemes de drenatge sostenible, coneguts com SUDS, el que es justificarà
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mitjançant el projecte de drenatge i els càlculs corresponents. No es permet fer servir parterres a peu pla, o
sense cap tipus de material de transició que eviti el seu trepig.

Els límits de parterres provisionals es consideren elements propis de la gestió i manteniment del verd i per
tant la “Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona” no serà d’aplicació per la
seva instal·lació, i no estaran subjectes a altre criteri que el de les necessitats de conservació dels espais
verds de PiJBIM.

Atesa la intensitat d’us de l’espai viari a la ciutat de Barcelona, els projectes hauran de fer previsió de
vorades perimetrals aixecades i sistemes de límits de protecció de parterres de tipus permanent i temporal,
d’acord amb els criteris que indiqui PiJBIM.

2.2.6.3.

TIPIFICACIÓ GENERAL DE LÍMITS DE PARTERRES PROVISIONALS

Límits de parterres

Els límits de protecció perimetral podran ser provisionals o permanents, i el seu objecte principal es facilitar
la protecció i gestió de la vegetació. Aquests límits seran sempre compatibles amb l’accés de manteniment
de jardineria i neteja.
El límits permanents estaran subjectes a les previsions de la “Instrucció d’Alcaldia relativa als elements
urbans de la ciutat de Barcelona” i al criteri i acceptació de PiJBIM, sempre que sigui el responsable de la
seva conservació. PiJBIM no recepcionará cap model de límit de parterre que no hagi estat sotmès a
proves i validació segons el protocol que estableix la instucció. En qualsevol cas, qualsevol model de límit
de parterre que PiJBIM hagi de recepcionar i mantenir, haurà d’estar validat explícitament per la direcció de
Tècnica de PiJBIM.
CONDICIONS PER LA NECESSITAT DE LÍMITS DE PARTERRES
Figura 7. Tipificació general de límits de parterres.
DETALL DE LÍMIT DE PARTERRES PROVISIONAL DE REA D’ACER I CORDA

Figura 6. Condicions per la necessitat de límits de parterres.
Figura 8. Detall de límits de parterres provisional de rea d’acer i corda.

En general, els límits de protecció de parterres permanents compliran els paràmetres de seguretat
corresponents al elements urbans i hauran de tenir una estructura material resistent i compatible amb l’ús a
l’espai públic. Els sistemes hauran de ser modulars, de fàcil subministrament i reposició i resistents a cops i
impactes. L’alçada mínima vindrà determinada pel tipus i intensitat d’ús, el transit de persones i vehicles i la
normativa d’accessibilitat aplicable, en particular la que preveu les necessitats de persones and visibilitat o
moviment reduït.
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2.2.7.

9) Abocador de material orgànic i/o espai de compostatge col·lectiu: segons els casos es valorarà la
instal·lació d’aquests elements, donant precedència a conceptes d’economia circular. Un abocador pot
necessitar aproximadament de 6 a 8 m2 de superfície, amb fàcil accés per camions-pop grans des de
l’entrada. Cal valorar el disseny segons el número de parcel·les de l’hort i els usos associats. Per a un
abocador de restes de l’hort no cal preveure recollida de lixiviats nocius. Com a alternativa a l’abocador
vegetal es pot organitzar el compostatge in situ de les restes. Per aprofitar restes vegetals de grans
dimensions, cal preveure la utilització d’una trituradora industrial perquè el material vegetal es composti
més fàcilment i pugui ser utilitzat a l’hort.
10) Compostadors individuals: han d’estar ubicats dins de les parcel·les, ja que els camins s’han de deixar
lliures per a la circulació de les persones usuàries, les visites i les treballadores de manteniment de
l’espai.
11) Taquilles/armaris/casetes: situades en lloc visible des de l’exterior, per evitar actes vandàlics. Les
portes de les taquilles han de permetre el pas d’una persona sense necessitat d’ajupir-se. Per al seu
tancament, cal preveure dos ulls perquè els usuaris puguin col·locar un cadenat de manera còmode.
L’acabament de les portes ha de ser de metall galvanitzat mate, no brillant. La coberta de les taquilles
tindrà un sostre amb pendent i invertida (V) i voladís a dos aigües cap a fora, amb sistema de recollida
de l’aigua de pluja de dimensió suficient. El dipòsit de recollida ha de ser utilitzable per a reg.
12) Piques renta-mans: situades a l’aire lliure i segons el número de parcel·les. Preferentment piques de
ciment, amb una aixeta de vàlvula de bola, com les que es fan servir per les giratòries (normativa de
reg Parcs i Jardins). L’amplada del sifó hauria de ser el més gran possible per evitar embussos. Cal
defugir de posar piques i aixetes de disseny per evitar robatoris.
13) Lavabo: s’instal·larà com a mínim un WC adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, un mirall -no
de vidre- i una pica rústica. Ha de tenir un espai per penjar/desar els estris de neteja. Valorar la
necessitat d’un WC d’ús exclusiu per a escolars (més petit i no d’accés universal).
14) Magatzem: ha de disposar d’un sistema per poder penjar les eines d’ús comú. Ha d’haver-hi espai
suficient per a un carretó o més, i algun cabàs.
15) Espais de naturalització per a plantació de flora amiga i col·locació d’estructures per a la fauna: valorar
la inclusió d’aquests espais segons la superfície, la ubicació de l’hort, etc.

Horts urbans

La Xarxa d'Horts Urbans de Barcelona és un programa de participació destinat a persones més grans de
65 anys, entitats de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i entitats del tercer sector social, amb
l'objectiu d'incorporar-les a activitats de millora ambiental a partir de l'agricultura ecològica i l’agroecologia.
També s’hi realitzen activitats d’educació ambiental i visites, sobretot de grups escolars. Per tant els horts
urbans en general han de ser espais especialment configurats de la manera més accessible possible per la
gran diversitat de persones usuàries.
2

En els horts s’hi delimiten parcel·les de 25 a 40 m , depenent de l’espai disponible, pel conreu d’hortalisses
i verdures, i també plantes aromàtiques i de flor de temporada. No són competència de PiJBIM el horts
sobre taules.
Els horts urbans han d’incloure tanca perimetral i un tancament segur de l’accés, camins i paviments
granulars estables, xarxa de reg, armaris/casetes d’eines per a cada parcel·la, un lavabo (que implica
escomesa d’aigua potable i clavegueram), un espai cobert d’ús comú (petit magatzem), una pica d’obra
amb aixeta exterior per a la neteja d’estris, àrees per fer compostatge comunitari, àrees d’aplec de canyes i
altres materials auxiliars, i àrees d’estada amb taules i bancs.
L’equipament ha de tenir un espai, en un lloc visible i protegit de les inclemències del temps, per penjar
diversos cartells d’informació per a usuaris/es (pot ser a l’espai cobert d’ús comú).
Els sistema de reg ha de ser mitjançant boques de reg adaptades per a connexió de mànegues i ha de
disposar d’un sistema de control del subministrament. Es recomana que les boques estiguin adaptades per
permetre la connexió de la mànega a una alçada mínima de 60 cm del terra per facilitar l’accés. Es
col·locarà una boca de reg per cada 2 parcel·les.

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT

La plantació dels marges dels horts ha de contribuir a facilitar el control biològic de plagues i malures
N/A

mitjançant l’ús de vegetació atractiva per a la fauna útil, els insectes paràsits per eliminar les plagues
(repel·lent o atraient-los cap a elles) i també pels insectes pol·linitzadors.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
x NTJ 01H Disseny i projecte d'horts urbans

El llistat bàsic d’elements constitutius dels horts urbans és el següent:
1) Tanca perimetral: per a la delimitació de l’hort. Preferentment que no estigui tapada amb vegetació alta,
per conservar les vistes dels cultius, tant per gaudi ciutadà, com per evitar l’ocultació dels espais que
afavoreix la probabilitat d’actes vandàlics. L’alçada de la tanca ha de ser de 2,5m, i amb voladís a
valorar. Depenent de la ubicació de l’hort i de la zona, cal valorar el tipus de tanca més adequat.
2) Porta d’accés: porta gran, per la que puguin entrar camions-pop grans i cistelles de poda per a arbres
grans (només en el cas d’existència d’arbres a l’interior de l’espai de l’hort). La tanca al costat de
l’entrada ha de tenir un espai per penjar la senyalètica amb les condicions d’ús de l’hort i altres avisos:
ha d’incloure el nom de l’hort, els dies i horaris d’obertura, el permís d’entrada de vehicles especials, la
prohibició d’entrada d’animals domèstics (gossos), la prohibició de fer foc, etc. Per norma general, es
seguiran les recomanacions descrites al punt 2.5.
3) És recomanable que al costat de la d’entrada de vehicles hi hagi una porta d’accés per a vianants, de
90 cm d’amplada i amb tirador i pany accessibles,.
4) Entrada a l'hort: espai de trobada i recepció de grups de persones i escoles que facin visites a l'hort.
Depenent de les dimensions de l’hort, l’espai de trobada pot ser el mateix que l’espai d’estada (veure
més avall).
5) Xarxa d’accessos i camins de trànsit: ha de facilitar la circulació dels vehicles de manteniment.
Amplada suficient perquè un vehicle mitjà pugui accedir-hi (mínim 3m). Camins accessoris per al trànsit
de persones i de carretons.
6) Espai de cultiu: l’espai destinat al conreu ha d’estar delimitat amb 40 cm de formigó o algun material
dur, separat de camins i accessos. Entre parcel·les també és recomanable. Cal facilitar que les
persones usuàries de l’hort puguin caminar bé entre parcel·les i evitar els conflictes pels espais. Una
clara delimitació entre parcel·les evita que les persones usuàries col·loquin pel seu propi compte
materials no permesos i perillosos (fustes, rajoles o altres, que p. ex. rellisquen quan es mullen).
7) No es recomana parcel·les > de 50 m2.
8) Espai d’estada: tindrà com a mínim una taula de fusta i bancs acoblats. És recomanable una taula
cada 15 persones, amb ombra a l’estiu i sol a l’hivern (arbres caducifolis).
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Jardineres

Les jardineres que s’instal·lin a la ciutat de Barcelona han de complir els criteris que estableix la “Instrucció
relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona” i les jardineres de nova instal·lació a la ciutat han de
formar part del “Recull de Mobiliari Urbà”. S’entén com a jardinera tot aquell contenidor de diferents
materials amb planta herbàcia, arbustiva o arbòria, que sigui mòbil. Les jardineres també poden estar
fixades a terra, per diferenciar-les d’un escocell elevat, una coberta verda o un parterre elevat; una jardinera
inicialment sempre és un contenidor mòbil que posteriorment es pot fixar per evitar-ne el seu moviment o
deixar-lo mòbil.
L’ús de les jardineres a la ciutat ha de respondre a la necessitat d’enjardinar zones de la ciutat on no hi ha
un subsòl mínim per la presència de serveis o per construccions soterrades i en carrers estrets que no
permeten el desenvolupament d'arbres. Aquest ús ha de ser específic i restringit en virtut de l’alt cost de
recursos e inversió que suposa la seva gestió.
Atesa la complexitat del manteniment de les jardineres cal evitar el seu ús quan és per raons purament
compositives, per acotar zones per a vianants, per dificultar l’estacionament de vehicles, etc. En aquests
casos es recomana buscar elements urbans més adequats o plantar directament al terreny simulant una
jardinera, si la situació “ho demana”.

29

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV

584

30

2.2.8.1.

manteniment. La plantació d’arbres en jardineres estarà sempre subjecte a la aprovació explícita de
PiJBIM.

Criteris generals

Les espècies que s’utilitzin en jardineres han de suportar la vida en un contenidor i han d’estar el més
adaptades possible al clima mediterrani per reduir costos de manteniment i augmentar l’eficiència en el seu

La vida útil mínima de la jardinera ha de ser de 15 anys en condicions normals d’ús i d’adequat
manteniment. La garantia de subministrament de l’element i de recanvis ha de ser d’un mínim de 10 anys.

manteniment. S’evitarà en la mesura del possible les espècies que puguin causar danys físics als
ciutadans. Les espècies a utilitzar seran les que siguin més sostenibles, és a dir que estiguin més

Han d’oferir resistència a la deformació per un ús normal o per les forces habituals a què sigui exposat el
recipient. Han d’oferir innocuïtat envers les característiques fisicoquímiques dels substrats i les aigües.

adaptades al clima mediterrani i tinguin una resposta més bona al canvi climàtic. Les espècies a plantar es
descartaran -sempre que sigui possible- espècies anuals o bianuals, donant prioritat a les que tenen un

Les jardineres grans han de tenir potes, que han de ser regulables. S’han de poder moure, agafant-les amb

cicle de vida més llarg.

un sistema de cadenes o embragant-les. Han de disposar de dipòsit d’aigua (hidro-jardineres) o han d’estar
dotades de reg per degoteig de conformitat amb el que determini PiJBIM . Les jardineres amb auto-reg han

En general, les jardineres de nova implantació a la ciutat han de ser considerades des dels punts de vista
següents:

d’incorporar tapes microperforades en els tubs de ventilació. Les jardineres per a cultiu convencional han
d’incorporar forats de drenatge.

1) Disseny- S’ha de tenir en compte els dissenys utilitzats a la ciutat i a les proximitats de les noves
implantacions per seguir un criteri unitari i en línia amb el paisatge urbà i criteris de seguretat i salut.
2) Mobilitat i seguretat- La ubicació i distància entre jardineres ha de ser la correcta per garantir la
mobilitat i la seguretat dels vianants.
3) Emplaçament- S’han de situar-se a prop d’escomeses de reg de PiJBIM.
4) Sostenibilitat- El material del que estigui fet el contenidor ha de complir uns requisits establerts de
sostenibilitat.
5) Cicle de Vida/Durabilitat- Les jardineres han de tenir un cicle de vida el màxim de llarg possible, els
contenidors han de ser de materials amb una alta durabilitat i per això es descarten les jardineres de
fusta, que tenen una vida útil molt inferior en relació amb materials com el metall i el formigó.

2.2.8.2.

Sempre que la jardinera sigui metàl·lica o de fosa s’haurà d’instal·lar un material d’aïllament tèrmic per
separar-la del substrat.
Respecte a les espècies a plantar, es seleccionaran segons els següents criteris:
a)
b)
c)
d)
e)

Model de jardinera
Criteris de sostenibilitat: requeriment hídric, requeriment de poda, resistència a la sequera i resistència
a plagues i malures.
Condicionants mediambientals i espacials: exposició solar, proximitat al mar.
Potenciació de la biodiversitat, atracció de pol·linitzadors, fauna auxiliar, etc.
Criteris paisatgístics: alçada i amplada de la planta, color de la flor i el fullatge...

Condicions dels contenidors

Han de ser de material reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil, obtenir els certificats que

2.2.8.3.

l’Ajuntament de Barcelona pugui especificar i complir la normativa que PiJBIM consideri adient. Els
materials han de ser especialment resistents a la corrosió. La superfície de la cara superior de la jardinera

Abans de la plantació de la jardinera cal valorar fixar-la al paviment si s’escau. És un requisit indispensable
si es tracta d’una alineació de jardineres.

ha de ser igual o superior a la superfície de la cara inferior. El perfil interior de la jardinera no ha de
presentar impediments, cossos sortints ni vorades per tal de facilitar-ne l’arrencament de l’element i el

La plantació en jardinera s’ha de dur a terme segons els criteris següents:
1) El substrat a utilitzat a les jardineres ha detenir les condicions indicades a l’apartat de sòls i substrats
per a jardineres.
2) Les dimensions del forat de plantació i el marc de plantació dependran de les espècies seleccionades.
S’ha d’excavar el substrat de la jardinera a una profunditat mínima de 35 cm segons les mides del pa
de terra i el futur desenvolupament de l’espècie a plantar.
3) A les jardineres, independentment de la mida i del tipus de plantació, s’ha de garantir un perfil del
substrat adequat, és a dir, elements d’una granulometria superior als perfils inferiors (graves, terra
volcànica...) i elements més fins a mesura que ens apropem a les capes superiors.
4) En el cas de plantació d’arbrat i espècies palmiformes, els exemplars han de quedar al centre de la
jardinera.
5) Cal aportar-hi adob químic 100% orgànic d’alliberament lent i excepcionalment en els casos que PiJBIM
ho sol·liciti, s’utilitzarà adob mineral o organomineral específic.
6) En el moment de cobrir el pa de terra de les espècies a plantar, s’ha d’atacar bé la terra per tal que
l’element plantat quedi ben fixat. Cal deixar sense substrat entre 5 o 10 cm de fondària, respecte la
part superior de la jardinera, a fi que reculli el màxim possible d’aigua de reg o de pluja. El gruix de
l’espai sense substrat vindrà condicionat per l’alçada de la jardinera i si s’aporta o no encoixinat.Si
escau, s’ha de col·locar un tutor als arbres en el moment de la plantació.
7) A les jardineres amb plantacions que no cobreixen la superfície de la jardinera s’haurà d’aportar
escorça de pi decorativa, a excepció de les jardineres tàctiques (de seguretat), que hauran d’estar
cobertes amb triturat de poda. Només si el tècnic responsable ho indica, l’encoixinat es farà amb
qualsevol altre material. Amb l’aplicació d’aquest encoixinat es vol aconseguir:
i.
Bon control de plantes adventícies.
ii.
Bona capacitat d’aïllament tèrmic.
iii.
Bon aspecte estètic.
8) S’ha de garantir un gruix mínim de 5 cm en el cas d’escorça de pi de fracció entre 15/40 i 40/60 mm i 10
cm en cas de triturat de poda de fracció 80/120 mm.
9) Immediatament després de cada plantació es procedirà al reg d’implantació, que es farà de manera
manual, amb aigua freàtica abundant i proporcional al tipus de planta, època de l’any, model de la
jardinera i la seva ubicació.

buidatge. No han de tenir cantells amb angles inferiors als 90° i les arestes no han de ser vives.
Pel que fa a la relació de la jardinera amb l’element vegetal:
1) Les jardineres grans han de garantir un volum de substrat de 780 l, amb una alçada útil mínima de 75
cm per encabir-hi el substrat.
2) Les jardineres mitjanes han de garantir un volum de substrat de 200 l, amb una alçada útil mínima de
45 cm per encabir-hi el substrat.
3) Les jardineres petites han de garantir un volum de substrat de 70 l, amb una alçada útil mínima de 35
cm per encabir-hi el substrat.

TIPUS DE JARDINERES I FONDÀRIA DEL SUBSTRAT
Tipus de jardinera

Tipus de vegetació
Arbres de port petit/mitjà, arbustos de
JARDINERA GRAN
port mitjà/gran, palmàcies, palmiformes
i enfiladisses
Arbustos de port mitjà, palmàcies,
JARDINERA MITJANA
palmiformes i enfiladisses
Arbustos de port mitjà/petit, vivaces,
JARDINERA PETITA
anuals i entapissants
Figura 9. Tipus de jardineres i fondària substrat

Fondària mínima

Volum mínim

75 cm

780 l

45 cm

200 l

35 cm

70 l

No es recomana la plantació d’arbres de cap tipus en jardineres, per les limitacions al seu
desenvolupament - fonamentalment limitat pels recursos disponibles al contenidor- i la complexitat del seu
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10) Un cop realitzada la plantació, s’ha de retirar el substrat sobrant i es procedirà a la gestió dels residus
convenientment.
11) A l’hora de realitzar la recepció de jardineres caldrà fer entrega de:
i.
Plànol amb el seu emplaçament i llegenda d’espècies plantades
ii.
Fitxa tècnica del/s model/s de jardinera emprats
12) El reg de manteniment de les jardineres es farà amb la periodicitat indicada a la següent taula:

Amb aquestes estructures afavorim la seva presència a la ciutat, al temps que es promou la seva
rellevància. Hauran d’estar dissenyats d’acord amb les característiques dels insectes que es vol promoure, i

FREQÜENCIA DE REG DE JARDINERES

Els ratpenats són un grup de vertebrats, protegits per la normativa europea, que desenvolupen una
important tasca ecològica en alimentar-se d'una gran quantitat de mosquits, per exemple. Participen, doncs,

no pas com element estètic.

2.2.9.2.

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
REG DE JARDINERES
Arbrat i planta resistent
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
Planta exigent (jardinera MITJANA)
2
2
4
4
6
6
6
6
4
4
2
2
Planta exigent (jardinera PETITA)
3
3
5
5
7
7
7
7
5
5
3
3
Rec Pla de flors
4
4
6
6
8
8
8
8
6
6
4
4
Hidrojardineres (omplir dipòsit)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Figura 10. Freqüència del reg de jardineres

en la regulació de les poblacions d'insectes poc desitjats i en conseqüència, contribueixen al benestar de
les persones. La falta de llocs adequats per ubicar-hi les colònies de cria constitueix un dels principals
problemes per al seu desenvolupament. Amb aquestes estructures afavorim la seva presència a la ciutat.

2.2.9.3.

Espiral de aromàtiques

Aquestes estructures permeten afavorir la presència d’insectes pol·linitzadors en els espais verds de la
ciutat. Construir un espiral de pedra seca serveix de suport de plantació a tot un seguit d'espècies vegetals

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
Les jardineres de la ciutat es compten per unitats (u.).
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions
particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris d’ubicació dels
elements urbans a l’espai públic.

2.2.9.

Torre niu de ratpenats

amb flors riques en nèctar i amb un rang de floració prou ampli per proporcionar aliment al llarg de l'any. El
mur de pedra seca ofereix, a més, possibilitats de refugi a una gran quantitat d’invertebrats i a petits rèptils
tals com sargantanes i dragons els quals trobaran aixopluc entre les esquerdes i petites cavitats de l’espiral
augmentant la biodiversitat de l’espai. Destacar, també, el valor ornamental d'aquestes estructures.

2.2.9.4.

Estructures a favor de la biodiversitat

Fusta tròfica

Coneguts com “Piràmides de fusta” i “cúmul de troncs”, son un hàbitat per a la supervivència de moltes
espècies d'invertebrats xilòfags, fongs i microorganismes. Tots ells participen en els processos de

La presència de biodiversitat en un jardí és un indicador de qualitat. Com més gran és el número d’espècies
animals i vegetals d'un jardí, més complexes són les xarxes tròfiques que s'estableixen entre els diferents
organismes i, en conseqüència, més capacitat d'afrontar possibles pertorbacions com pot ser l'entrada

descomposició de la matèria orgànica i en el reciclatge dels nutrients i, per tant, ajuden a mantenir la
qualitat del sòl.

d'una plaga o malura. És recomanable preveure, si les característiques del jardí així ho permeten, la
instal·lació de determinades estructures per tal d'afavorir la presència de determinats grups faunístics
d'interès en el jardí. Aquest tipus d’accions s’engloben dins del concepte de “Solucions Bassades en la

Alhora, la fusta morta és utilitzada per als estadis larvaris de molts invertebrats, els quals serveixen
d'aliment a grups faunístics de nivell superior com ocells. Instal·lant piràmides de fusta i cúmul de troncs

Natura” o SBN.

s'augmenta, per tant, la complexitat de la xarxa tròfica de l'espai, i en conseqüència la seva qualitat en
termes de biodiversitat.

Cal seguir uns criteris d'ubicació genèrics abans de procedir a la instal·lació de qualsevol estructura de

La fusta tròfica es pot utilitzar com element de regeneració del sòl i es pot situar també en rases o pous

fauna. És del tot necessari fer una lectura de l'espai per determinar la conveniència o no de dur a terme
aquesta actuació. No tots els espais són susceptibles de rebre estructures. L'anàlisi de la pressió d'usos per

dissenyats per la plantació de certes espècies o per actuar com dipòsit per sistemes de drenatge alternatiu,
sempre en espais verds vegetats i amb previsió dels efectes de subsidència que es pugui produir

part de la ciutadania, la presència de gossos solts en l'espai i/o de colònies de gats, el tipus de vegetació de
l'entorn, l'orientació, la connectivitat amb altres espais verds de la ciutat i, evidentment, les característiques
del grup biològic que es vol potenciar són elements clau a tenir en compte per garantir certes opcions d'èxit

2.2.9.5.

en forma d'ocupació. La natura és imprevisible però la inversió de temps i recursos per a la col·locació i
manteniment posterior d'aquestes estructures mereix un estudi previ de l'espai per determinar-ne la seva

El seu objectiu és oferir substrats de nidificació a diferents grups faunístics, principalment insectes
pol·linitzadors i ocells. Es tracta d'aprofitar els troncs dels arbres que han estat talats o arrabassats en
l'àmbit urbà per plantar-los en un espai verd (amb base de formigó, si s'escau). En aquest biotroncs i

idoneïtat.

2.2.9.1.

Bio-troncs

mitjançant un trepant es realitzen forats de diferents diàmetres que seran utilitzats per diverses espècies de
pol·linitzadors com a llocs on ubicar-hi la posta. Es construeixen, així, hotels d'insectes integrats en el propi

Refugis de pol·linitzadors

Coneguts com “Hotels d’insectes” i “refugis d’abelles”, es poden fer servir per pal·liar la falta de llocs
adequats per fer-hi la posta en el context urbà de la ciutat de Barcelona, que constitueix un dels factors

tronc.

limitants per al seu desenvolupament.

2.2.9.6.

Les poblacions d'insectes pol·linitzadors pateixen una regressió arreu del món amb importants

L'objectiu és generar oportunitats perquè principalment sargantanes, dragons, invertebrats, i micromamífers

conseqüències en el funcionament dels sistemes naturals. Es considera que el 80% de les flors silvestres i

colonitzin aquestes estructures augmentant, així, la biodiversitat de l’espai. Es tracta d’aprofitar les pedres i
roques de l’entorn proper per fer petits cúmuls en forma de roquissars i en llocs assolellats que seran

el 70% de les flors cultivades depenen de l'activitat pol·linitzadora d'aquests insectes. L'ús indiscriminat de
pesticides en l'agricultura, la pèrdua d'hàbitats herbacis de qualitat i la fragmentació d'aquests hàbitats,

Rocalles

utilitzats com a espais de refugi, alimentació i nidificació per diferents grups faunístics.

entre d'altres, són els principals problemes que els afecten a nivell global.
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2.2.9.7.

controlar l'excés de matèria orgànica a la bassa, facilitar la neteja de la bassa minimitzant l'impacte sobre
l'hàbitat, i evitar la presència d'espècies exòtiques invasores.

Despavimentació

La “despavimentació” consisteix en la demolició i l’excavació de paviments, com ara formigó o asfalt, o
l’extracció parcial de zones de llambordes o altres materials, en la traça urbana per crear una superfície

Els cossos d’aigua es consideren inclosos dins del conjunt de fonts ornamentals de la ciutat i cal seguir els
criteris de disseny de fonts ornamentals d’acord amb les prescripcions de BCASA per aquestes

permeable i un volum de sòl ric en matèria orgànica òptima per a la plantació i sembra d’espècies vegetals
que pugui actuar com a espai d’infiltració de la escorrentia, de evapotranspiració i com refugi de

instal·lacions.

biodiversitat.

2.3. COBERTES VERDES

Al enderrocar aquestes àrees de paviment, la vegetació pot filtrar l'escorrentia i el sòl pot absorbir una
forma natural d'aigua de pluja per contribuir a la seva retenció, que contribueix a regular el microclima local,

Les cobertes verdes -també anomenades cobertes ecològiques- són un tipus de sistema constructiu que

recuperar el subministrament d'aigua a la capa freàtica i ajudar a reduir risc d’inundacions puntuals.

afegeix la possibilitat de plantar vegetació sobre superfícies construïdes normalment inerts i sense
possibilitat de vegetar-ne naturalment. Quan s’hagi de vegetar una coberta o estructura, PiJBIM establirà

Són actuacions que poden combinar-se amb altres tècniques per generar microhàbitats, especialment
aquells que poden beneficiar-se de la presència d’humitat, com a zones de ventall per a orenetes i altres
espècies que es beneficien de la presència de sòls més humits.

els criteris necessaris en cada cas particular especialment quan conformen un espai públic en superfície.

En zones densament urbanitzades es poden executar-se actuacions com escocells i parterres correguts en
combinació amb paviments drenants, sòls estructurals i SUDS, per configurar diversos microhabitats lineals

d’emplaçament molt variades que, en general, han estat concebudes seguint uns criteris constructius i

Les cobertes verdes presenten diferents sistemes i mètodes de plantació, amb dimensions i condicions

a l’espai viari de la ciutat.

vegetatius generals, orientats per la disponibilitat de materials i sistemes al mercat, o per l’extensa tradició
de construcció sobre estructures, anomenats jardins penjants.

2.2.9.8.

L’objecte d’aquest apartat és establir les condicions i qualitats mínimes que s’han de complir en el disseny,
l’execució i la recepció de les cobertes verdes que PiJBIM hagi de recepcionar, amb la finalitat de garantir

Punts blaus

Els punts blaus -basses naturalitzades, fonts ornamentals naturalitzades i/o jardins- aquàtics tenen un valor
ecològic i estètic que aporta importants serveis ecosistèmics, tals com sensació de naturalitat, frescor i

el seu desenvolupament, facilitar el seu manteniment i conservació i promoure la biodiversitat.

qualitat de l’espai verd. La creació d’un punt blau pot constituir un ecosistema aquàtic que sigui un nucli de

2.3.1.

biodiversitat al proporcionar hàbitat i recursos a un gran nombre de grups faunístics tals com amfibis, ocells,
libèl·lules i d’altres invertebrats.

Definició i àmbit d’aplicació

S’entén per “coberta verda” la plantació de vegetació sobre estructures constructives horitzontals,
substituint el sòl natural o terreny de l’emplaçament per altres mitjans de plantació que garanteixen
l’aeració i el drenatge, sigui al nivell del terreny i la urbanització o a gran alçada, sobre cobertes d’edificis.

A la natura els ecosistemes aquàtics tenen funcions ambientals de primer ordre, com la provisió d’aigua per
a la terra i el subsòl i la creació d´habitats per a nombroses espècies vegetals i animals. En el medi urbà els

Aquestes instal·lacions poden incloure SUDS per la retenció de precipitació, entre altres.

ambients aquàtics naturalitzats, i particularment les basses tenen un paper destacat en la preservació dels
amfibis, que es troben en regressió arreu del planeta. Actualment la PiJBIM segueix un programa de
naturalització de basses i fonts ornamentals com alternativa a la gestió química de l’aigua.

2.3.1.1.

Les basses i ambients aquàtics són sempre un punt d'especial atracció per als visitants, per això
esdevenen un espai idoni per subratllar com els valors ecològics se sumen als estètics i es reforcen,

rehabilitació, millora, ampliació i/o reducció, situades en sòl públic a la ciutat de Barcelona, redactats i/o
executats per qualsevol operador públic o privat, que s’hagin de ser recepcionats per PiJBIM.

especialment en presencia de diferents plantes aquàtiques. La contemplació visual de la flora es veu
enriquida per la de la fauna. Un ambient aquàtic pot atreure una gran quantitat d'animals com libèl·lules,

2.3.1.2.

Aplicable a tots els projectes de disseny i/o construcció de cobertes verdes, incloent nova execució,

ocells i d'altres, que s'uneixen al gaudi de la contemplació i escolta de la biodiversitat associada a una

Dimensions

No existeix una dimensió mínima exigible per garantir una bona relació inversió-retorn en la instal·lació de

bassa. Per tant, sempre que sigui possible, caldrà promoure la presència d'ambients i plantes aquàtiques
en els espais verds de la ciutat amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat.

cobertes verdes però es recomana no fragmentar les àrees de plantació i donar tota la continuïtat possible
als sistemes per maximitzar el retorn ambiental.

A banda del seu valor estètic i ambiental, les plantes aquàtiques desenvolupen funcions ecològiques de
primer ordre i de vital importància per assolir l’equilibri natural del sistema aquàtic: capten nutrients,

2.3.1.3.

oxigenen l’aigua, retenció de metalls pesants, creació de biòtops per a la fauna, etc, i per tant, la seva
presència és indispensable quan es projecten fonts ornamentals naturalitzades. Algunes plantes viuen a

Ubicació

A l’hora d’ubicar sistemes cobertes verdes en l’espai públic de la ciutat, s’han de tenir en compte diversos
aspectes que facilitaran la bona gestió d’aquest tipus d’equipament. Sempre que sigui possible, alhora de

prop de l’aigua, per la qual cosa la seva existència suggereix la presència de zones humides, altres

situar un sistema d’aquest tipus, tindran preferència els emplaçaments que compleixen les següents
condicions:

contribueixen a oxigenar i netejar l’aigua i viuen amb les fulles submergides, arrelades o soltes. Altres
plantes aquàtiques són flotants i es desplacen empeses pel vent o per la corrent.

1) On el personal de manteniment pugui accedir en condicions de seguretat i amb mitjans auxiliars
proporcionats a l’entitat i abast de la intervenció.
2) On les estructures es trobin allunyades d’instal·lacions potencialment perilloses.
3) On no sigui possible fer servir plantacions tradicionals .
4) On sigui possible fer arribar els subministraments, serveis i instal·lacions necessàries.
5) On l’impacte visual i ambiental estigui commensurat amb l’esforç en la inversió i manteniment.

El disseny de jardins aquàtiques presenta una sèrie de paràmetres i consideracions espacials en la seva
execució i manteniment i s’haurà de fer d’acord amb els criteris particulars de PiJBIM, que disposa d´un
procediment mediambiental específic a l’efecte. En tot cas, cal parar especial atenció en la manera de
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Aquestes condicions s’orienten a crear les millors condicions possibles per a l’establiment de vegetació.
Actualment es poden trobar al mercat diferents solucions constructives que tenen en compte condicionants

Quan per raons de les condicions de l’emplaçament proposat per instal·lar sistemes de cobertes verdes no

com la inclinació, el pes dels sistemes, la retenció d'aigua, els sistemes de seguretat i ancoratge per a
persones i poden subministrar sistemes estàndard adaptats a les condicions de cada projecte.

sigui possible complir algunes de les recomanacions definides, caldrà un informe previ d’acceptació de la
ubicació per part dels tècnics responsables de PiJBIM. Quan l’informe no sigui favorable, inclourà la
descripció dels aspectes a corregir i les opcions més adequades d’actuacions correctores.

Per normal general, els sistemes de cobertes verdes fan servir substrats lleugers dissenyats específicament
per a aquesta funció, encara que poden presentar certes limitacions i condicionants tècnics específics per a

En els casos on no es pugui evitar situar sistemes cobertes verdes en llocs que no compleixin totes les

cada aplicació. Les cobertes verdes lleugeres eviten fer servir sòls de jardineria tant pel seu pes, com per la

condicions d’ubicació, caldrà mitigar les condicions més deficients fins aconseguir que l’àmbit afectat

seva capacitat per retenir aigua i per la seva propensió a la compactació en perfils amb poca profunditat.

presenti les condicions tècniques adients per garantir la seguretat i confort adequades per al seu ús i
manteniment.

Ara bé, els sistemes de substrats lleugers s’han creat fonamentalment per situacions climàtiques
temperades i la seva capacitat d’adaptació a les condicions climàtiques de la ciutat de Barcelona es
qüestionable sense un règim de reg d’acord amb la pluviometria local i una tria d’espècies vegetals

Les propostes de cobertes verdes hauran de complir les condicions de prevenció de riscos laborals i en
cap cas s’acceptaran emplaçaments o solucions que no complexin les prescripcions al respecte per part

adaptades a les condicions més extremes de la ciutat.

de PiJBIM.

Un condicionant important per al disseny de les cobertes verdes és la seva accessibilitat durant les fases

2.3.1.4.

d’execució i operativa posterior. S’ha de considerar la logística del manteniment, l’aportació i retirada de

Accessibilitat

materials, incloent arbrat o mobiliari, i l’accés i la seguretat dels jardiners en situacions a gran alçada.

Sempre que el projecte contempli que coberta verda sigui transitable i de pública concurrència. tant
l’emplaçament com el recorregut fins al sistema de ha de complir els requeriments d’accessibilitat vigents

Les cobertes verdes es classifiquen tradicionalment en tres tipus diferents, en funció dels usos, del pes del

per normativa, En el cas d’espais ja existents es vetllarà per la eliminació de les barreres arquitectòniques
que puguin existir i s’inclourà al projecte l’actuació necessària.

sistema, de la vegetació i dels requisits de manteniment, factors que incideixen en la seva construcció, i
dels mètodes utilitzats per a la seva realització.

En qualsevol cas, els sistemes cobertes verdes estaran configurats de manera que siguin fàcilment

En termes generals, les cobertes verdes es classifiquen en extensives, semi intensives, i intensives.

accessibles als jardiners i altres operaris de manteniment. S’haurà de prestar especial atenció a les
condicions de les pendents i desnivells en l’emplaçament, de manera que es pugui preveure l’efecte que

Segons l’emplaçament, mètode constructiu i propòsit també es poden configurar com cobertes inclinades,
cobertes aljub, cobertes bio-diverses o naturalitzades. Tots aquests tipus de cobertes poden ser

pot tenir sobre els vehicles de manteniment que es puguin fer servir.

2.3.1.5.

transitables per persones o vehicles, fins i tot. S’ha de considerar que els diferents usos i configuracions
tenen una repercussió crítica pel que fa a la càrrega final de la coberta, en la selecció dels diferents tipus de

Distàncies als elements potencialment perillosos

plantes i substrats, i en el seu posterior manteniment.

Es consideren instal·lacions potencialment perilloses totes aquelles que per la seva naturalesa puguin
condicionar l’operació de instal·lació i manteniment d’aquest sistemes, especialment línies elèctriques, de

Les cobertes verdes inclinades presenten una sèrie de condicionants particulars que s’hauran de
considerar acuradament en la fase de disseny i projecte. S’hauran d'identificar els accessos a la coberta i
les mesures de seguretat i ancoratge per a elements constructius i persones. Caldrà preveure les línies de

gas, aigua i altres instal·lacions, i els quadres i pericons associats. Quan no sigui possible evitar aquestes
es recomana una distància mínima dels sistemes de respecte a aquests elements potencialment de 5 m.

vida o suficients punts de fixació al vessant de la coberta per poder subjectar-se al realitzar treballs de

Si no es possible, el projecte haurà de contemplar les mesures per garantir l’aïllament i drets de pas

manteniment.

d’aquestes infraestructures.
Les cobertes anomenades aljub estan configurades per retenir aigua per un període temps amb l’objecte

2.3.1.6.

d’aprofitar la mateixa per algun ús, o simplement per retenir i diferir el seu vessament al cicle de l’aigua
urbà, de forma que es configuri com un dispositiu d’un sistema de drenatge sostenible, o SUDS. Aquest

Adequació, qualitat de disseny i integració dels elements.

La qualitat formal i de disseny dels elements sistemes cobertes verdes que eventualment es puguin
instal·lar a la ciutat de Barcelona, resoldran adequadament els aspectes d’integració de la proposta amb

tipus de cobertes es pot configurar a partir de sistemes específics o fent servir solucions pròpies, però
sempre hauran de considerar les exigències normatives referents la gestió de l’aigua de pluja a la ciutat de

l’emplaçament i les condicions de l’espai públic. El projecte haurà de trobar un equilibri entre l’excel·lència
en el seu disseny, la seva capacitat per sostenir vida vegetal, la seva funcionalitat, components, detalls i

Barcelona.

acabats, i la seva facilitat de manteniment, amb els estàndards de qualitat i materials propis de les
circumstàncies econòmiques de cada moment.

Les cobertes verdes “biodiverses” estan dissenyades específicament per crear un hàbitat que atregui una
flora i una fauna especials; on poder restituir o rehabilitar les condicions originals anteriors a la construcció
o l’edifici, o augmentar l'hàbitat previ per albergar una comunitat vegetal o faunística específica.

2.3.2.

Condicions tècniques

Es conreen sobre capes de sòls i substrats variables i heterogenis, que poden incloure materials orgànics
en descomposició, com ara troncs i altres restes vegetals. L'espai natural reproduït té el propòsit
d’incrementar la biodiversitat de l'espai verd rehabilitat. En aquestes cobertes es pot variar i modificar

Les cobertes verdes concebudes com a espais públics o espais de pública concurrència estaran subjectes
a la normativa habitual de la ciutat de Barcelona per a aquest tipus d’espai en tots els aspectes, incloent
enllumenat, clavegueram, accessibilitat i altres. Totes les cobertes verdes que hagi de recepcionar PiJBIM

substancialment la composició i gruix localitzat del substrat per intentar assolir condicions específiques d’un
hàbitat de referència.

estaran subjectes a les seves condicions tècniques, independentment de la seva accessibilitat per part del
públic.
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2.3.2.1.

Els materials i les solucions constructives proposats seran coherents i compatibles entre si i la resta de les
propostes de disseny i urbanització, i estaran sotmesos a les exigències de garanties, normes i criteris de

Elements

Les cobertes verdes presenten una sèrie de capes comuns que poden variar segons el material, el
subministrador o el concepte de la coberta, però que per norma general estan condicionades pel pes

qualitat de PiJBIM, que podrà rebutjar els sistemes i materials que pel seu origen siguin de difícil
subministrament i substitució o que no presentin certificats de garantia compatibles amb les garanties

acceptable de la coberta, del tipus de sòl o substrat i gruix que es vulgui fer servir, pel tipus de vegetació
que es vol mantenir a la coberta i per l’ús de la mateixa.

decennals de l’edificació.
En les cobertes verdes o enjardinaments sobre estructures que hagin de ser oberts com espais públics, el

TIPIFICACIÓ DE COBERTES VERDES SEGONS PiJBIM
TIPUS
Extensiva

Semi-intensiva

Intensiva

a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

gruix mínim de substrat prescrit per PiJBIM serà sempre el prescrit a l’apartat corresponent, amb l’objecte

DESCRIPCIÓ
1
Capa de substrat lleuger porós amb gruix entre :15 i 25 cm.
2
Càrrega total estimada : 100-180 N/m2.
Vegetació: suculentes, herbàcies perennifòlies, cespitoses i vivaces.
Requisits de manteniment reduïts.
Accessible per a manteniment només. No transitable.
Pendent màxim del 100%.
Capa de substrat o sòl lleuger porós amb gruix entre 25 i 60 cm.
2
Càrrega total estimada : 150-350 N/m2.
Vegetació: cespitoses, herbàcies perennifòlies, vivaces, subarbustives i
arbustives. Plantes de conreu.
Requisits de manteniment moderats.
Transitable per persones, sense vehicles.
Pendent màxim del 20%.
Capa de substrat o sòl de jardineria modificat amb gruix entre 60 i 100 cm (o
superior segons estructura).
3
Càrrega total estimada : > 600 N/m2.
Vegetació: plantes cespitoses, vivaces, arbustives i arbòries. Plantes de conreu.
Requisits de manteniment intensius.
Transitable per persones i vehicles lleugers.
Pendent màxim del 5%.

de garantir el pas de les conduccions de la xarxa de reg automatitzat.
Les canonades es disposaran directament sobre la capa de drenatge, i en cap cas podran sobresortir
canonades o serveis en les cobertes enjardinades.

2.3.2.2.

Promoció de la biodiversitat

Els sistemes cobertes verdes hauran de contemplar mesures per promoure la creació d’hàbitats favorables
a invertebrats i vertebrats beneficiosos per la biodiversitat urbana, mitjançant propostes que integrin
processos naturals i mesures de conservació sostenible.

2.3.2.3.

Vegetació

La vegetació utilitzada en els sistemes d’enjardinament sobre coberta estarà especialment adaptada a les
condicions previstes per a l’emplaçament i disseny, en particular exposició al vent, gradients extrems
d’insolació i temperatura, sequera i substrat somer o molt limitat.
Es potenciarà la plantació de vegetació persistent, amb un creixement vegetatiu controlat i que generin
pocs residus i despreniments. Preferiblement s’evitaran les espècies llenyoses que precisin retall continuat

1. No s’admeten gruixos inferiors per mantenir un mínim d’inèrcia en la hidratació del substrat en les condicions tèrmiques extremes de
la ciutat, quan l’efecte adiabàtic de les cobertes es fonamenta en la humitat de la coberta.
2. Valors aproximats de càrrega dels parterres (capes drenant, filtrant, de substrat i de vegetació) a capacitat màxima de l'aigua.

o freqüent.
La plantació d’arbres o espècies arbustives sobre aquest tipus de sistemes estarà sotmesa al gruix del

Figura 11. Tipificació de cobertes verdes segons PiJBIM

substrat, el gruix i la disponibilitat del volum total de terra, els sistemes d’ancoratge previstos i el cicle de
vida de les espècies proposades.

El projecte ha de contemplar els efectes globals de la proposta de coberta verda sobre el global de
l’estructura i serveis previstos, amb previsió de les càrregues estàtiques i dinàmiques, els punts de pas per
a instal·lacions i serveis, i la impermeabilització i la seva protecció contra arrels, punxonaments, ancoratges

No s’acceptaran espècies amb sistemes radicals agressius o amb gran capacitat de desenvolupament fora
del substrat. Les espècies triades i les seves de creixement es correspondran amb el sistema de coberta

i desplaçaments.

verda triat pel projecte.

Als efectes d’aquest PTEV i de les responsabilitats de PiJBIM les següents capes es corresponen amb el
projecte estructural o d’edificació, i seran aprovades i recepcionades per l’operador que es consideri més

2.3.3.

apropiat:

Els projectes de sistemes de jardineria sobre coberta tindran com objectiu principal la creació de
condicions òptimes pel creixement de les plantes dintre del marc dels criteris de sostenibilitat i

1)
2)
3)
4)
5)

Estructura portant
Aïllament
Impermeabilització
Membrana anti-arrels
Capa de separació

manteniment propis de Barcelona, en particular les seves condicions climàtiques i la disponibilitat de
recursos.
Els projectes inclouran la descripció dels substrats previstos, la seva composició i estructura, les seves
propietats físico-químiques i mecàniques, els antecedents del mateix, el seu cicle de vida i el procediment
de reposició previst per la seva vida útil.

Als efectes d’aquest PTEV, la caracterització general de cadascuna de les capes que formen la coberta

Totes les propostes inclouran subministrament d’aigua potable, xarxa de reg i sistemes de gestió i control
d’aquestes instal·lacions. Als efectes d’aprovació de projectes, PiJBIM no gestionarà sistemes de bombeig

vegetal a recepcionar per PiJBIM es relaciona a continuació:
a)
b)
c)
d)
e)

Criteris generals de disseny de sistemes

Capa drenant
Capa filtrant
Capa de sòl o substrat
Xarxa de reg
Vegetació

ni depòsits d’aigua pluvial o d’altre tipus.
La vegetació seleccionada haurà d’estar adaptada a les condicions previstes d’insolació, pluviometria,
ombrometria, exposició al vent i altres factors propis dels elements exposats en situacions exposades en
cobertes. Quan el tipus de sistema de coberta sigui un que precisa del cultiu preliminar de les plantes en
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panells o altres mètodes modulars, també es preveurà el procediment de subministrament i reposició en
cas de fallida, que haurà de ser el més fàcil possible.

2.3.3.5.

Sistemes pre-cultivats

Els sistemes pre-cultivats asseguraran en el seu disseny la facilitat per la reposició de planta una vegada
implementats i no s’acceptaran sistemes que, per garantir la bona implantació de la vegetació en la coberta

Tots els elements hauran d’estar protegits contra la corrosió i l’exposició a les plantes i les condicions
ambientals i el seu disseny estarà subjecte a les previsions de la llei i la normativa aplicable pel disseny i

precisin desmuntatge del sistema o de pre-cultiu fora de l’emplaçament.

construcció d’estructures no habitables i estarà subjecte a l’aprovació dels departaments rellevants.

2.3.3.6.

En general, no s’acceptaran sistemes que precisin del manteniment o input freqüent d’un subministrador
específic i s’afavoriran sistemes oberts i genèrics que es puguin mantenir amb els mitjans a l’abast de

Elements potencialment perillosos

Per evitar possibles accidents, ferides a operaris i usuaris, els elements tipus barrots, reixes o lamel·les, no
podran sobresortir, estaran rematats pel corresponent element de protecció.

PiJBIM.
Les estructures de suport hauran d’estar calculades per tenir en compte el pes saturat d'aigua de la

2.3.4.

coberta verda, l’efecte del vent i les càrregues de neu i qualsevol càrrega d'altres serveis, com accessos
per a cobertes verdes transitables, càrregues puntuals de dipòsits d'aigua i d'arbres madurs.

2.3.3.1.

Sòls i substrats de plantació

Les propietats fisicoquímiques dels substrats condicionen el desenvolupament de la vegetació. En
condicions naturals, el material vegetal interacciona amb el medi de plantació donant un ventall de
respostes relacionades amb les possibilitats del mateix, com la fertilitat de sòls, la presencia d’aigua, el

Sistemes de cobertes verdes

volum disponible, l’entollament, etc.

Per motius de racionalització dels sistemes, es faran servir preferentment sistemes anàlegs als ja provats i
existents a la ciutat de Barcelona, especialment aquells sobre els que PiJBIM ja té antecedents, ha
informat favorablement en diferents emplaçaments i ha obtingut resultats satisfactoris de conservació. La

En situacions de plantació induïdes artificialment, el ventall de respostes es redueix mitjançant el maneig

recomanació obeeix també a motius de racionalització dels criteris i mitjans de manteniment.

per si mateixes no són capaces d’assolir, el que implica més conceptes que el de l’aplicació d’uns
determinats nutrients en un programa d’adobat, especialment en condicions complexes com són les

de les condicions de plantació, amb l’objectiu principal de satisfer les necessitats de les espècies vegetals

En tot cas, els diferents indrets de la ciutat presenten característiques diferents, i per tant presenten

verticals.

diferents possibilitats d’integració de sistemes cobertes verdes. En situacions especials on no sigui

Per tant, tot el procés de selecció de sòls i substrats estarà subjecte als criteris de PiJBIM i les seves

convenient utilitzar algun dels sistemes ja coneguts i instal·lats, es podran plantejar per a la seva
aprovació, nous sistemes que acreditin prestacions equivalents o superiors al existents. Es podran
plantejar dissenys per incorporar millores de materials, innovació, etc, prèvia aprovació de PiJBIM.

necessitats de conservació; especialment pel que fa a la definició de l’estructura i composició dels
substrats de plantació i el seu volum útil mínim estarà subjecte al criteri tècnic i a l’aprovació de PiJBIM.

No s’acceptaran sistemes que demanin un reg continu per garantir la pervivència de la vegetació, ni els

El volum dels substrat de plantació serà sempre adient per garantir una certa inèrcia en la conservació

que pel seu disseny impliquin un règim de visites, substitució de plantes o consum d’aigua
desproporcionat.

d’humitat i nutrients en cas de fallida dels sistema de reg, segons el tipus de material utilitzat, la vegetació
proposta i les condicions d’exposició i orientació de l’enjardinament.

2.3.3.2.

Els substrats de plantació en cobertes verdes es poden classificar en sòls de jardineria modificats, i en
substrats drenants i hidropònics lleugers; tots poden ser alleugerats o modificats amb additius per millorar

Materials admesos:

les seves prestacions, però sempre en relació a les seves prestacions a la vegetació que hauran de
suportar.

Els materials a emprar per a la construcció dels sistemes han de ser estables en les condicions pròpies de
les cobertes, on predomina l’exposició als elements. Els sistemes d’impermeabilització de cobertes estaran
protegits contra la penetració d’arrels i estaran dissenyats específicament per al seu us en cobertes verdes.
Per motius de manteniment i amb caràcter general, no s’acceptaran elements fàcilment degradables en

Els sistemes de cobertes verdes podran fer servir sòls de jardineria convencionals sempre que existeix i
continuïtat amb el terreny circumdant i la càrrega estructural per a l’enjardinament estigui considerada en
el projecte, que necessàriament serà de jardineria intensiva. En condicions on les terres hagin d’estar

contacte amb la llum, la humitat o els substrats. La coberta verda tindrà en consideració el risc que pot
suposar un foc en superfície i es dissenyarà amb materials resistents al foc.

2.3.3.3.

contingudes en jardineres o altre tipus de contenidors, els sòls de jardineria hauran d’estat modificats per
les condicions de disseny, especialment pel que fa a l’alleugeriment, drenatge i retenció d’humitat.

Elements auxiliars

El disseny de les cobertes verdes tindran en consideració els desaigües, l’ancoratge, la protecció perimetral

Els substrats estan dissenyats per ser reduir el seu pes mort, retenir la quantitat precisa d’aigua i no
afavorir la implantació de plantes adventícies. Generalment no aporten nutrients per si mateixos. Es poden

anti-humitat i anti-caigudes que siguin necessaris per la correcta execució de la coberta o que PiJBIM
consideri necessaris pel futur manteniment i conservació.

classificar segons el seu origen com orgànics, inorgànics i sintètics.

2.3.3.4.

Els d’origen orgànic tenen tendència a degradar-se ràpidament, el que redueix la seva durabilitat, la
qualitat de la seva estructura i el seu volum i per tant no es recomana el seu ús en cobertes. Els substrats

Condició modular dels sistemes

inorgànics i sintètics presenten la seva casuística particular i s’ha d’estudiar la seva aplicació amb detall.

Els sistemes podran ser modulars per facilitar el subministrament, les reparacions i reposicions en
Dintre dels substrats lleugers categoritzen els substrats hidropònics, que són materials diferents dels sòls

emplaçaments de superfície reduïda. Els mòduls seran preferiblement de materials biodegradables i
contindran els elements necessaris per la seva fixació, càrrega i desmuntatge amb eines convencionals.

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV
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Ponos, treball). No es recomanen per a sistemes de cobertes verdes a Barcelona ja que normalment

2.3.6.

precisen d’un reg abundant i continu per mantenir les seves prestacions.

2.3.5.

Drenatge

La instal·lació de cobertes verdes es dissenyarà de tal manera que no es produeixin escorrenties d’aigua
de pluja, goterons ni altres caigudes o fluxos d’aigua incontrolades cap a l’entorn i viceversa.

Reg automàtic

Les plantacions disposaran d’un sistema de reg automatitzat, segons les condicions de les prescripcions

Els enjardinaments verticals hauran de comptar amb sistemes de recollida d’aigua, especialment de reg, i
d’una connexió a la xarxa de clavegueram segons les previsions BCASA. Als efectes de disseny, el mínim

tècniques per al disseny i l’execució de les instal·lacions de reg amb alguns ajustos específics al món de
les cobertes. Per exemple els pericons de reg reposaran directament sobre la capa de drenatge i

a considerar es que el punt de drenatge del sistema es connecti a la xarxa de clavegueram mitjançant un
tub de diàmetre mínim 250 mm al pou de registre més proper.

permetran veure-la per verificar el seu grau de saturació de PiJBIM.
Alternativament, es podran connectar a un SUDS o sistema de recuperació d’aigua sempre que PiJBIM i
Aquesta xarxa de reg estarà connectada a la xarxa d’aigua potable i en cap cas es podrà regar sistemes

BCASA així ho autoritzin. L’aigua dels baixants es condueix des de les cobertes als SUDS mitjançant tubs
o canals. En aquest cas, el sobreeixidor i les arquetes de repartiment han d’estar a l’interior de l’edifici i el

cobertes verdes amb aigües freàtiques.

gestor del mateix serà el responsable del seu manteniment.

2.3.5.1.

Dipòsits i bombeig
2.3.7.

Les instal·lacions amb sistemes de recuperació d’aigua de pluja que impliqui la instal·lació de sistemes de
bombeig i dipòsits de retenció estaran subjectes als criteris, aprovació i manteniment del Cicle de l’Aigua,

Materials

per tal de supervisar la idoneïtat i qualitat tècnica i per tal de disposar d’un inventari d’aquestes

Els materials utilitzats en la construcció dels sistemes cobertes verdes i les estructures hauran de complir
les normatives que en cada cas es considerin adients per part de PiJBIM, obtenir els certificats que

instal·lacions i poder avaluar l’efecte beneficiós d’aquestes infraestructures en la gestió del cicle de l’aigua
urbà. En cap cas assumirà PiJBIM el manteniment de dipòsits, sistemes de bombeig, i les instal·lacions

l’Ajuntament de Barcelona pugui especificar i ser especialment resistents a la corrosió.

elèctriques i de control associades, que serà responsabilitat del gestor de l’edifici.

2.3.5.2.

2.3.8.

Infraestructures i mobiliari auxiliar

Els elements auxiliars de mobiliari i infraestructures hauran de complir els requeriments específics de
cada element, complir la normativa d’aplicació i obtenir l’aprovació del departament corresponent

Fertirrigació

Els sistemes que pel seu disseny i especificacions precisin d’un sistema de fertirrigació per mantenir la
fertilitat del substrat i nodrir la vegetació precisaran d’una supervisió especial per part de PiJBIM.

2.3.9.

Els sistemes de fertirrigació poden no ser viables en cas de restriccions d’aigua de reg, precisen utilitzar
adobs amb característiques especials, presenten risc d'obturació dels degoters per la precipitació química

Energia i enllumenat

Els sistemes de captació d’energia i d’enllumenat estaran dissenyats de manera que no produeixin
interferències amb el manteniment ni la seguretat, i gaudiran de la supervisió i aprovació del departament
d’energia i enllumenat.

dels adobs, utilitzen fertilitzants químics amb escassa sostenibilitat mediambiental, i la concentració de la
solució davalla a mesura que el fertilitzant es dissol o es satura si es re-circula des de un dipòsit, doncs
depenent molt de la gestió del sistema i del subministrament d'aigua pel seu correcte funcionament. Pel

2.3.10.

seu potencial risc de contaminació, requereixen de dispositius per evitar el retrocés del flux de reg cap a la
xarxa de subministrament.

Accés per manteniment:

Els sistemes cobertes verdes es dissenyaran de manera que siguin autoportants i amb mitjans d’accés
interior mitjançant escales i passeres, sempre que sigui possible. Les estructures faran previsió per la
instal·lació de sistemes de càrrega, com una politja elèctrica o de altres mitjans que puguin auxiliar la

Els sistema de fertirrigació permetrà la mesura i control de la conductivitat i el pH, i la incorporació de
sistemes de gestió remota, lectura de dades i control automatitzat.

càrrega i descàrrega de materials.

Els sistemes de fertirrigació a instal·lar seran modulars i hauran d’estar especialment dissenyats per
aplicacions senzilles de fertilització quantitativa i/o proporcional precisa i estable, amb vàlvules

Els sistemes amb escales d’accés per manteniment hauran de tenir una porta d’accés a l’efecte amb un
mínim d’amplada d’obertura cap a l’interior de l’àrea de servei del sistema no inferior a 1,00 m, amb

dosificadores d'acció ràpida i injectors sense peces mòbils que permetin optimitzar l'aplicació d'aigua i

sistema de tancament amb pany tipus PiJBIM amb un pany mestrejat d’ús exclusiu del mantenidor.

nutrients sobre la base del tipus de cultiu amb una mínima inversió, un menor consum de fertilitzants,
recursos de manteniment i d’energia.

Les portes d’accés s’adaptaran als dispositius i sistemes propis de l’enjardinament, per exemple, als
dipòsits, bombes, quadres i altres, de manera que es puguin extreure i reemplaçar amb facilitat.

2.3.5.3.

Sensorització

Els sistemes no accessibles mitjançant escales i passeres es dissenyaran per ser accessibles mitjançant
plataformes elevadores homologades del tipus utilitzat per PiJBIM, i caldrà considerar les condicions de
les pendents i desnivells i el seu efecte sobre els vehicles i plataformes de manteniment que es puguin fer

L’adquisició de dades per d'obtenir o generar informació de manera automatitzada des de recursos de
mesures analògiques i digitals com sensors i altres dispositius pot resultar necessari per monitoritzar les
condicions de les cobertes vegetades, especialment pel que fa a les condicions climàtiques, del substrat i

servir.

de l’operativitat del reg, entre altres.
Els sensors i sistemes d’adquisició de dades que es puguin instal·lar seran sempre compatibles amb els

No s’acceptaran dissenys que precisin d’equips de trepa pel seu accés, i en cap cas s’acceptaran
propostes de projecte que no complexin la normativa de prevenció de riscos laborals aplicable al personal

sistemes de tele-gestió de PiJBIM amb una combinació de maquinari i programari dissenyada per obtenir

de PiJBIM, especialment les instruccions de seguretat i salut laboral aprovades i actualitzades.

un sistema de mesura flexible i definit per les necessitats de conservació.
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2.3.11.

No s’acceptaran sistemes que demanin un reg continu per garantir la pervivència de la vegetació, ni els que
pel seu disseny impliquin un consum d’aigua i aplicació de productes químics desproporcionats..

Senyalització

Quan la coberta verda sigui accessible, serà obligatori dotar al sistema d’enjardinament de senyalització,
segons model homologat per PiJBIM, amb la finalitat de identificar-la i informar sobre diferents aspectes
del funcionament de la mateixa, segons les especificacions del “Manual gràfic de Senyalització per als
espais Verds públics de Barcelona”.

2.4.1.

Definició i àmbit d’aplicació

Als efectes d’aquest plec, s’entén per “enjardinament vertical” la plantació de vegetació en estructures
constructives verticals, substituint el substrat natural o terreny de l’emplaçament per altres mitjans de
plantació. Aquestes instal·lacions poden incloure sistemes estructurals, de suport i direcció per a les plantes

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
N/A

per complementar o substituir les estratègies habituals de les plantes per enfilar-se.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

S’entén per “mitgera verda” l’aplicació d’aquest sistemes a les mitgeres o murs d’edificacions existents o de

NTJ 11C Cobertes verdes

nova creació.
Aquest PTEV és aplicable a tots els projectes de disseny i/o construcció de sistemes d’enjardinament

2.4. ENJARDINAMENTS VERTICALS

vertical, incloent nova execució, rehabilitació, millora, ampliació i/o reducció, situades en sòl públic a la

PiJBIM establirà els criteris necessaris en cada cas particular atès que les estructures vegetades presenten

ciutat de Barcelona, redactats i/o executats per qualsevol operador públic o privat que s’hagin de
recepcionar per part de PiJBIM.

diferents reptes de manteniment derivats de l’alçada de les instal·lacions, el seu mètode constructiu, el tipus
de substrat i de vegetació, el sistema de reg i l’emplaçament, la dispersió d’emplaçaments i tipus, que
resulta en un nivell de complexitat superior a la inherentment generada pels espais verds convencionals.

2.4.2.

L’increment experimentat els últims anys d’aquest tipus de sistemes de plantació vertical a la nostra ciutat
fa necessari establir uns criteris generals de disseny, manteniment i recepció, per tal d’adaptar els criteris

La dimensió mínima exigible per garantir una bona relació inversió-retorn en la instal·lació de sistemes

Dimensions
2

d’enjardinament vertical és una àrea de cobertura verda prevista no inferior als 25 m . Quan la ubicació del
sistema no es pugui resoldre amb una superfície inferior a l’especificada, PiJBIM podrà declinar el

de disseny i execució a les condicions existents a la ciutat de Barcelona.

manteniment del mateix i les seves instal·lacions.

L’inventari realitzat per PiJBIM indica que a la ciutat s’han fet servir quatre tipologies diferents de murs
vegetats fins a la data d’avui:

2.4.3.
a) Plantes en contenidors – Sistemes basats en el conreu de plantes en contenidors o jardineres més o
menys convencionals amb sòls de jardineria o substrats.
b) Enfiladisses amb suport – Aquesta tipologia aprofita les propietats de les plantes enfiladisses plantades
en contenidors o similar amb suports especials per estendre la seva capacitat de cobertura dels murs i
mitgeres o generar cortines vegetals.
c) Plantes en panells – Aquesta tipologia està basada en la formació de sistemes on el substrat i
superfície de plantació, normalment hidropònic, es col·loca verticalment per formar una mena de
mosaic o catifa vegetal.
d) Altres – Sistemes que fan servir una combinació de mètodes i materials per generar superfícies de
plantació verticals.

Ubicació

Quan per raons de les condicions de l’emplaçament proposat per instal·lar sistemes d’enjardinament
vertical no sigui possible complir algunes de les recomanacions definides en aquest PTEV, caldrà un
informe previ d’acceptació de la ubicació per part dels tècnics responsables de PiJBIM. Quan l’informe no
sigui favorable, inclourà la descripció dels aspectes a corregir i les opcions més adequades d’actuacions
correctores.
Les propostes d’enjardinament vertical hauran de complir les instruccions de seguretat i salut laboral de
PiJBIM, i en cap cas s’acceptaran emplaçaments o solucions que no complexin les prescripcions de
prevenció de riscos laborals aplicable al seu personal.

Les dades recollides i els coneixements en matèria de disseny i manteniment que l’experiència de gestió ha

2.4.4.

proporcionat ens permeten desenvolupar unes directrius generals incorporant les demandes tècniques i
socials sobre aquests espais, de manera que ens permeti seguir avançant en la cerca de noves solucions

Condicions d’ubicació

A l’hora d’ubicar sistemes d’enjardinament vertical en l’espai públic de la ciutat, s’han de tenir en compte
diversos aspectes que facilitaran la bona gestió d’aquest tipus d’equipament. Sempre que sigui possible,

de disseny i de gestió per facilitar l’execució tant de les noves implantacions com de les reformes integrals
futures dels sistemes existents.

alhora de situar un sistema d’aquest tipus, tindran preferència els emplaçaments que compleixen les
següents condicions:

Per motius de racionalització dels sistemes, es faran servir sistemes anàlegs als ja provats i existents,
especialment aquells sobre els que PiJBIM ja té antecedents, ha informat positivament en diferents

1) On el personal de manteniment pugui accedir en condicions de seguretat i amb mitjans auxiliars
proporcionats a l’entitat i abast de la intervenció.
2) On les estructures es trobin allunyades d’instal·lacions potencialment perilloses.
3) On no sigui possible fer servir plantacions tradicionals de plantes enfiladisses.
4) On sigui possible fer arribar els serveis i instal·lacions necessàries.
5) On l’impacte visual i ambiental estigui commensurat amb l’esforç en la inversió i manteniment.

emplaçaments i ha obtingut resultats satisfactoris de conservació. La recomanació obeeix també a motius
de racionalització dels criteris i mitjans de manteniment.
En tot cas, els varis indrets de la ciutat presenten característiques diferents, i per tant presenten diferents
opcions d’integració de sistemes d’enjardinament vertical. En situacions especials on no sigui convenient
utilitzar algun dels sistemes ja coneguts i instal·lats, es podran plantejar per a la seva aprovació, nous
sistemes que acreditin prestacions equivalents o superiors als existents. Es podran plantejar dissenys per
incorporar millores de materials, innovació, etc, prèvia aprovació de PiJBIM.
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2.4.5.

Accessibilitat

2.4.9.

Promoció de la biodiversitat

Els sistemes de jardineria vertical estaran configurats de manera que siguin fàcilment accessibles als
operaris de manteniment però que impossibilitin l’accés als ciutadans en circumstancies habituals, en

Els sistemes d’enjardinament vertical hauran de contemplar mesures per promoure la creació d’hàbitats
favorables a invertebrats i vertebrats beneficiosos per a la biodiversitat urbana, mitjançant propostes que

particular mitjançant l’escalada dels elements instal·lats.

integrin processos naturals i mesures de conservació sostenible.

Sempre que el projecte contempli que l’enjardinament vertical sigui visitable, tant l’emplaçament com el

2.4.10.

recorregut fins al sistema ha de complir els requeriments d’accessibilitat vigents segons normativa,. En el
cas d’espais ja existents es vetllarà per l’eliminació de les barreres arquitectòniques que puguin existir i

Criteris generals de disseny

Els projectes de sistemes de jardineria vertical tindran com a objectiu principal la creació de condicions
òptimes pel creixement de les plantes dintre del marc dels criteris de sostenibilitat i manteniment propis de

s’inclourà al projecte l’actuació necessària.

Barcelona, en particular les seves condicions climàtiques i la disponibilitat de recursos.

Pel que fa a l’accessibilitat per manteniment, s’haurà de prestar especial atenció a les condicions de les
pendents i desnivells en l’emplaçament, de manera que es pugui preveure l’efecte que pot tenir sobre els

Els projectes inclouran la descripció dels substrats previstos, la seva composició i estructura, les seves

vehicles i plataformes de manteniment que es puguin fer servir.

propietats físic-químiques i mecàniques, els antecedents del mateix, el seu cicle de vida i el procediment de
reposició previst per la seva vida útil.

En els casos on no es pugui evitar situar sistemes d’enjardinament vertical en zones no recomanades,
caldrà obligatòriament corregir les condicions deficients inicials, amb les intervencions que siguin
necessàries fins aconseguir que l’àmbit afectat presenti les garanties de seguretat i confort adequades per

Totes les propostes inclouran subministrament d’aigua potable, xarxa de reg i sistemes de gestió i control

al manteniment i el gaudiment ciutadà.

d’aquestes instal·lacions. Als efectes d’aprovació de projectes, PiJBIM no gestiona ni manté sistemes de
bombeig ni depòsits d’aigua pluvial o d’altre tipus.

2.4.6.

La vegetació seleccionada haurà d’estar adaptada a les condicions previstes d’insolació, pluviometria,
ombrometria, exposició al vent i altres factors propis dels elements exposats en situacions verticals. Quan

Distàncies als elements potencialment perillosos

Es consideren instal·lacions potencialment perilloses totes aquelles que per la seva naturalesa puguin
condicionar l’operació de instal·lació i manteniment d’aquest sistemes, especialment línies elèctriques, de

el tipus de sistema sigui un que precisa del cultiu preliminar de les plantes en panells o altres mètodes
modulars, també es preveurà el procediment de subministrament i reposició, que haurà de ser el més fàcil

gas, aigua i altres instal·lacions, i els quadres i pericons associats.

possible.

Quan no sigui possible evitar la proximitat d’aquestes es recomana una distància mínima dels sistemes
respecte a aquests elements potencialment de 5 m.

L’estructura dels sistemes haurà d’estar dissenyada per suportar estructuralment les càrregues estàtiques i
dinàmiques operatives i sempre que es pugui es dissenyarà exempta respecte a les mitgeres de les

2.4.7.

edificacions. L’estructura de tots els elements haurà d’estar protegida contra la corrosió i l’exposició a les
plantes i les condicions ambientals i el seu disseny estarà subjecte a les previsions de la llei i la normativa

Adequació, qualitat de disseny i integració dels elements.

aplicable pel disseny i construcció d’estructures no habitables i estarà subjecte a l’aprovació dels

La qualitat formal i de disseny dels elements ó sistemes d’enjardinament vertical que eventualment es

departaments rellevants.

puguin instal·lar a la ciutat de Barcelona, resoldran adequadament els aspectes d’integració de la proposta
amb l’emplaçament i les condicions de l’espai públic. La proposta haurà de trobar un equilibri entre

En general, no s’acceptaran sistemes que precisin del manteniment o input freqüent d’un subministrador
específic i s’afavoriran sistemes oberts i genèrics que es puguin mantenir amb els mitjans a l’abast de
PiJBIM.

l’excel·lència en el seu disseny, la seva capacitat per sostenir vida vegetal, la seva funcionalitat,
components, detalls i acabats, i la seva facilitat de manteniment, amb els estàndards de qualitat i materials,
propis de les circumstancies econòmiques de cada moment.

2.4.10.1.
2.4.8.

Vegetació

Materials admesos

Els materials a emprar per a la construcció dels sistemes han de ser no oxidables, o que estiguin

La vegetació utilitzada en els sistemes d’enjardinament vertical estarà especialment adaptada a les
condicions previstes per a l’emplaçament i disseny, en particular l’exposició al vent, els gradients extrems

degudament protegits com ara l’acer galvanitzat o inoxidable. Per motius de manteniment i amb caràcter
general, no s’acceptaran contenidors o sistemes estructurals fàcilment degradables, especialment en

d’insolació i temperatura, la sequera i el substrat somer o molt limitat.

contacte amb la humitat o els substrats.

Es potenciarà la plantació de vegetació persistent, amb un creixement vegetatiu controlat i que generi pocs
residus i despreniments. S’evitaran les espècies llenyoses, les que precisin retall continuat o freqüent, les

2.4.10.2.

que presentin espines que dificultin la seva gestió i les que produeixen i fruits o fulles que pel seu pes
puguin causar molèsties o impactes als vianants.

Els sistemes seran modulars per facilitar les reparacions i reposicions. Els mòduls contindran els elements
necessaris per a la seva fixació, càrrega i desmuntatge amb eines convencionals.

Condició modular dels sistemes

No s’accepta la plantació d’arbres o espècies arbustives de gran port en aquest tipus de sistemes.

2.4.10.3.

Sistemes pre-cultivats

Les espècies triades i les seves estratègies per enfilar-se es correspondran amb el sistema estructural triat
Els sistemes pre-cultivats asseguraran en el seu disseny, la facilitat per la reposició de planta una vegada

pel projecte.

implementats i no s’acceptaran sistemes que, per garantir la bona implantació de la vegetació en els
enjardinaments verticals instal·lats, precisin desmuntatge del sistema o de pre-cultiu fora de l’emplaçament.
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2.4.10.4.

2.4.13.

Elements potencialment perillosos

Dipòsits i bombeig

Per evitar possibles accidents, ferides a operaris i usuaris, els elements tipus barrots, reixes o lamel·les,
entre d’altres no podran sobresortir, estaran rematats pel corresponent element de protecció.

Les instal·lacions amb sistemes de recuperació d’aigua de pluja que impliqui la instal·lació de sistemes de
bombeig i dipòsits de retenció estaran subjectes als criteris, aprovació i manteniment del Cicle de l’Aigua,

2.4.11.

per tal de supervisar la idoneïtat i qualitat tècnica i per tal de disposar d’un inventari d’aquestes
instal·lacions i poder avaluar l’efecte beneficiós d’aquestes infraestructures en la gestió del cicle de l’aigua

Sòls i substrats de plantació

urbà.

Les propietats fisicoquímiques dels substrats condicionen el desenvolupament de la vegetació. En

Em cap cas assumirà el manteniment de dipòsits i sistemes de bombeig. El manteniment dels dipòsits,

condicions naturals, el material vegetal interacciona amb el medi de plantació donant un ventall de
respostes relacionades amb les possibilitats del mateix, com la fertilitat de sòls, la presencia d’aigua, el

sistemes de bombeig, i les instal·lacions elèctriques i de control associades, serà responsabilitat del gestor

volum disponible, l’entollament, etc.

de l’edifici.

En situacions de plantació induïdes artificialment, el ventall de respostes es redueix mitjançant el maneig de

2.4.13.1.

les condicions de plantació, amb l’objectiu principal de satisfer les necessitats de les espècies vegetals per
si mateixes no son capaces d’assolir, el que implica més conceptes que el de l’aplicació d’uns determinats

Els sistemes que pel seu disseny i especificacions precisin d’un sistema de fertirrigació per mantenir la

nutrients en un programa d’abonat, especialment en condicions complexes com son les verticals.

fertilitat del substrat i nodrir la vegetació precisaran d’una supervisió i validació explícita per part de PiJBIM
abans de la seva recepció.

Per tant, tot el procés de selecció de substrats estarà subjecte als criteris de PiJBIM i les seves necessitats
de conservació; especialment pel que fa a la definició de l’estructura i composició dels substrats de

Els sistemes de fertirrigació poden no ser viables en cas de restriccions de reg, precisen utilitzar adobs amb

plantació i el seu volum útil mínim estarà subjecte al criteri tècnic i a l’aprovació de PiJBIM.

característiques especials, presenten risc d'obturació dels degoters per la precipitació química dels adobs,
utilitzen fertilitzants químics amb escassa sostenibilitat mediambiental, i la concentració de la solució

El volum dels substrat de plantació serà sempre adient per garantir una certa inèrcia en la conservació

davalla a mesura que el fertilitzant es dissol o es satura si es re-circula des de un dipòsit, doncs depenent
molt de la gestió del sistema i del subministrament d'aigua pel seu correcte funcionament. Pel seu potencial

d’humitat i nutrients en cas de fallida dels sistema de reg, segons el tipus de material utilitzat, la vegetació
proposta i les condicions d’exposició i orientació de l’enjardinament.

risc de contaminació, requereixen de dispositius per evitar el retrocés del flux de reg cap a la xarxa de

Els substrats de plantació es poden classificar en dos categories principals: sòls de jardineria i substrats

subministrament.

hidropònics; tots dos podran ser alleugerats o modificats amb additius per millorar les seves prestacions.

2.4.11.1.

Els sistema de fertirrigació permetrà la mesura i control de la conductivitat i el pH, i la incorporació de
sistemes de gestió remota, lectura de dades i control automatitzat. Seran modulars i hauran d’estar
especialment dissenyats per aplicacions senzilles de fertilització quantitativa i/o proporcional precisa i

Sòls de jardineria

Els sistemes d’enjardinament vertical podran fer servir sòls de jardineria convencionals sempre que estiguin
en contacte directe amb el terreny i la seva utilització no suposi una càrrega estructural per a

estable, amb vàlvules dosificadores d'acció ràpida i injectors sense peces mòbils que permetin optimitzar
l'aplicació d'aigua i nutrients sobre la base del tipus de cultiu amb una mínima inversió, un menor consum
de fertilitzants, recursos de manteniment i d’energia.

l’enjardinament vertical. En condicions on les terres hagin d’estar contingudes en jardineres o altre tipus de
contenidors, els sòls de jardineria hauran d’estar modificats per les condicions de disseny, especialment pel
que fa a alleugeriment, drenatge i retenció d’humitat.

2.4.11.2.

Fertirrigació

2.4.13.2.

Sensorització

L’adquisició de dades per d'obtenir o generar informació de manera automatitzada des de recursos de

Substrats hidropònics

mesures analògiques i digitals com sensors i altres dispositius pot resultar necessari per monitoritzar les
condicions dels enjardinaments verticals, especialment pel que fa a les condicions climàtiques, del substrat

Els substrats hidropònics són materials diferents dels sòls sobre els quals es desenvolupen habitualment
els arrels de les plantes; els substrat hidropònics poden ser sòlids o líquids i generalment no aporten

i de l’operativitat del reg, entre altres.

nutrients per si mateixos al ser la seva composició inert, i la feina d’aportar els nutrients correspon a l’aigua
del sistema de reg hidropònic (del grec Hydro, aigua, y Ponos, treball).

Els sensors i sistemes d’adquisició de dades que es puguin instal·lar seran sempre compatibles amb els

Els substrats hidropònics es poden classificar segons el seu origen com a orgànics, inorgànics i sintètics.

sistemes de tele-gestió de PiJBIM amb una combinació de maquinari i programari dissenyada per obtenir
un sistema de mesura flexible i definit per les necessitats de conservació.

Els d’origen orgànic tenen tendència a degradar-se ràpidament, el que redueix la seva durabilitat, la qualitat
de la seva estructura i el seu volum i per tant no es recomana el seu ús en aplicacions verticals. L’aprovació

2.4.14.

d’aquest tipus de substrats estarà subjecte al criteri tècnic de PiJBIM.

2.4.12.

La instal·lació d’enjardinament vertical es dissenyarà de tal manera que no es produeixin escorrenties
d’aigua de pluja, goterons ni altres caigudes o fluxos d’aigua incontrolades cap a l’entorn i viceversa.

Reg automàtic

Els enjardinaments verticals hauran de comptar amb sistemes de recollida d’aigua, especialment de reg, i

Les plantacions disposaran d’un sistema de reg automatitzat, segons les condicions de PiJBIM, i haurà de
complir amb les prescripcions tècniques per al disseny i l’execució de les instal·lacions de reg , adaptades a

d’una connexió a la xarxa de clavegueram segons les previsions de BCASA. Als efectes de disseny, el
mínim a considerar es que el punt de drenatge del sistema es connecti a la xarxa de clavegueram
mitjançant un tub de PVC de diàmetre mínim 250 mm al pou de registre més proper.

la configuració vertical dels sistemes. Aquesta xarxa de reg estarà connectada a la xarxa d’aigua potable i
en cap cas es podrà regar sistemes d’enjardinament vertical amb aigües freàtiques o regenerades.
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Alternativament, es podran connectar a un SUDS o sistema de recuperació d’aigua sempre que PiJBIM i
BCASA així ho autoritzin. L’aigua dels baixants es condueix des de les cobertes als SUDS mitjançant tubs o

2.5. ÀREES PER A ANIMALS
En aquells àmbits on hi hagués una presència habitual o continua d’animals de companyia, especialment

canals. En aquest cas, el sobreeixidor i les arquetes de repartiment han d’estar a l’interior de l’edifici i el
titular de l’edifici serà el responsable del seu manteniment.

2.4.15.

gossos, el disseny de l’espai s’adaptarà a les formes d’ús instigades pels seu propietaris, especialment per
evitar impactes sobre les persones, la vegetació i la biodiversitat circumdant.
En el cas de presència d‘una colònia de gats, qualsevol actuació sobre l’espai haurà de contemplar el
disseny i construcció d’una estructura integrada que permeti la continuació de la protecció i habitabilitat dels

Materials:

Els materials utilitzats en la construcció dels sistemes d’enjardinament vertical i les estructures hauran de

animals i la cura dels voluntaris de l’entitat que la cuida, segons les prescripcions dels departaments de
Benestar Animal i els Districtes de l’Ajuntament de Barcelona.

complir les normatives que en cada cas es considerin adients per part de PiJBIM, obtenir els certificats que
l’Ajuntament de Barcelona pugui especificar i ser especialment resistents a la corrosió.

Els espais previstos per a animals de companyia a l’espai verd públic de Barcelona són les Zones d’Usos

2.4.16.

Compartits (ZUC), les Àrees d’Esbarjo per a Gossos (AEG) i les colònies de gats autoritzades. Aquest
PTEV preveu els projectes de disseny i/o construcció d’àrees d’esbarjo per a gossos i àrees d’usos

Infraestructures i mobiliari auxiliar

Els elements auxiliars de mobiliari i infraestructures hauran de complir els requeriments específics de

compartits (nova execució, remodelació, adequació, ampliació/reducció o reorganització) situades en sòl
públic a la ciutat de Barcelona, redactats i/o executats per qualsevol operador públic o privat.

cada element, complir la normativa d’aplicació i obtenir l’aprovació del departament corresponent

2.4.17.

Quan es proposi situar l’àrea d’esbarjo per a gossos o àrea d’ús compartit, on no sigui possible complir
alguna de les recomanacions aquí definides per raons de la morfologia urbana, caldrà un informe previ

Energia i enllumenat

Els sistemes de captació d’energia i d’enllumenat estaran dissenyats de manera que no produeixin
interferències amb el manteniment ni la seguretat de l’enjardinament vertical i gaudiran de la supervisió i

d’acceptació de la ubicació per part dels tècnics responsables de PiJBIM.

aprovació del departament d’energia i enllumenat.

En el cas que l’informe no sigui favorable, s’inclourà la descripció dels aspectes a corregir i les opcions més
adequades d’actuacions correctores. En cap cas es consideren adients espais llindar amb habitatges,

2.4.18.

escoles bressol, llars de gent gran, hospitals i altres equipaments

Accés per manteniment

Els sistemes d’enjardinament vertical es dissenyaran de manera que siguin autoportants i amb mitjans
d’accés interior mitjançant escales i passeres, sempre que sigui possible. Les estructures faran previsió per

2.5.1.

la instal·lació de sistemes de càrrega, com una politja elèctrica o de altres mitjans que puguin auxiliar la
càrrega i descàrrega de materials. Els sistemes amb escales d’accés per manteniment hauran de tenir una

S’entén per àrees per a gossos d’usos compartits, a un àmbit concret d’espai públic destinat a simultaniejar
l’ús de l’espai per part d’animals de companyia amb els propis de l’espai públic, segons un horari pre-

porta d’accés a l’efecte amb un mínim d’amplada de obertura cap el interior de l’àrea de servei del sistema

establert.

no inferior a 1m, amb sistema de tancament amb pany tipus PiJBIM amb un pany mestrejat d’ús exclusiu
del mantenidor.

Les condicions d’aquests espais, han de permetre que els gossos puguin jugar, exercitar-se, i relacionar-se

ZUC - Zona d’usos compartits

amb altres gossos, fer les seves necessitats, etc. Aquests espais d’ús compartit hauran de permetre que les
persones puguin exercir amb responsabilitat i comoditat la supervisió de les activitats dels animals.

Les portes d’accés s’adaptaran als dispositius i sistemes propis de l’enjardinament vertical, per exemple, als
dipòsits, bombes, quadres i altres, de manera que es puguin extreure i reemplaçar amb facilitat. Els

Per garantir la seguretat dels gossos i de les persones -vinculades o no a aquest ús- el propietari valorarà

sistemes no accessibles mitjançant escales i passeres es dissenyaran per ser accessibles mitjançant
plataformes elevadores homologades del tipus utilitzat per PiJBIM, i caldrà considerar les condicions de les

la necessitat de portar o no el gos lligat amb corretja que podrà ser de tipus extensible.

pendents i desnivells i el seu efecte sobre els vehicles i plataformes de manteniment que es puguin fer

S’entén per “equipament de joc per a gossos” qualsevol artefacte dissenyat específicament per

servir.

desenvolupar una funció que tingui per objecte el desenvolupament de les activitats de caràcter lúdic,
formatiu i/o esportiu .

No s’acceptaran dissenys que precisin d’equips de trepa pel seu accés, i en cap cas s’acceptaran
Alhora d’ubicar una àrea d’ús compartit per a gossos en l’espai públic de la ciutat, s’han de tenir en compte
diversos aspectes que facilitaran el bon ús d’aquest tipus d’activitat i sempre que sigui possible, tindran

propostes de projecte que no complexin la normativa de prevenció de riscos laborals aplicable al personal
de PiJBIM, especialment les Instruccions de Seguretat i Salut Laboral aprovades i actualitzades.

preferència les zones:

2.4.19.

Senyalització

1) Allunyades d’instal·lacions potencialment perilloses.
2) Allunyades del trànsit rodat, si es possible en un àmbit tranquil seguint les recomanacions dels
especialistes, com carrers de plataforma segregada o única de trànsit de pas local, de barri etc.
3) Amb elements per fer ombra, ja siguin vegetals (arbres de fulla caduca), d’obra o de mobiliari.
4) On sigui possible la instal·lació d’elements auxiliars tipus bancs i papereres.
5) On hi hagi presència d’enllumenat.

Serà obligatori dotar al sistema d’enjardinament de senyalització, segons model homologat per PiJBIM,
amb la finalitat d’identificar i informar sobre diferents aspectes del funcionament de la mateixa, segons les
especificacions del “Manual gràfic de Senyalització per als espais Verds públics de Barcelona”.
UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
N/A

En contraposició a l’apartat anterior, sempre que sigui possible s’evitarà situar les àrees d’ús compartit en

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 11V Enjardinaments verticals

zones:

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV

a) Properes a habitatges i a àrees de joc infantil, àrees per a gent gran, circuits de salut i cal.listènia.

51

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV

595

52

b) Confrontats amb espais on s’ubiquen elements o activitats potencialment perillosos.
c) Properes a la circulació de vehicles. S’admeten carrers de plataforma única amb trànsit local categoria
V4, V5 “Infraestructures Urbanes”.
d) Sense elements per fer ombra o sense possibilitat de situar-n’hi.
e) En zones sense enllumenat públic i que siguin accessibles per la nit.

En els casos on no es pugui evitar situar una àrea d’ús compartit en zones no recomanades, serà obligatori
corregir al projecte les condicions deficients inicials amb previsió de les intervencions que siguin

En els casos on no es pugui evitar situar una àrea d’ús compartit en zones no recomanades, serà obligatori

2.5.2.1.

corregir al projecte les condicions deficients inicials amb previsió de les intervencions que siguin

Quan no sigui possible evitar la proximitat a elements com quadres d’instal·lacions, talussos, etc., la

necessàries fins a aconseguir que l’àmbit de l’àrea presenti les garanties d’ús confortable i seguretat
adequades.

distància mínima de l’àrea d’esbarjo per a gossos respecte a aquests elements potencialment perillosos
serà de 5 m. En el cas de l’existència de registres d’instal·lacions situats al paviment o embornals, aquests

Quan no sigui possible evitar la proximitat a elements com quadres d’instal·lacions, talussos, etc., la
distància mínima de l’àrea d’ús compartit respecte a aquests elements potencialment perillosos serà de 20

tindran que quedar obligatòriament fora de l’àmbit de l’àrea d’esbarjo, però no caldrà cap distància
mínima.

necessàries fins a aconseguir que l’àmbit de l’àrea presenti les garanties d’ús confortable i seguretat
adequades.

Elements potencialment perillosos

metres.

2.5.2.2.
2.5.2.

AEG - Àrees d’esbarjo per a gossos

Accessibilitat

Sempre que l’espai públic (parcs, jardins, places, carrers) sigui de nova construcció, el recorregut fins a
l’àrea d’esbarjo, ha de complir els requeriments d’accessibilitat vigents. En el cas d’espais ja existents es

S’entén per àrea d’esbarjo per a gossos l’espai públic d’ús específic destinat a l’esbarjo dels gossos i amb
la convivència entre les persones i aquests animals de companyia, en un context de tinença responsable i

vetllarà per l‘eliminació de les barreres arquitectòniques que puguin existir. A continuació es destaquen els
requeriments actuals i les millores més importants a tenir en compte respecte a les disposicions actuals de

cívica per part dels seus propietaris.

la Llei :
Les condicions d’aquests espais han de permetre que els gossos, sense necessitat d’anar lligats i garantint
la seva seguretat, puguin córrer, jugar, exercitar-se, relacionar-se amb altres gossos, fer les seves

1) Itineraris amb un pendent màxim del 6%
2) Itineraris amb un mínim de 150 cm d’ample (180 cm sempre que sigui possible). En el cas de
recorreguts sense sortida, serà obligatòria l’amplada mínima de 180 cm.
3) Itineraris lliures d’elements de mobiliari o vegetació dins l’àmbit de pas i fins a una alçada de 2,10 m.
4) Escales i rampes accessibles (pendent màxim rampes: 6%, amb baranes a tots dos costats, etc.).
5) Paviments no lliscants, estables i sense cap tipus de ressalt.
6) Desnivells laterals protegits (sòcols o baranes).
7) Escocells protegits (sòcols o tapes, o omplerts fins al nivell del paviment exterior) dins l’àmbit de
l’itinerari.

necessitats, beure, etc.
Aquestes instal·lacions tindran les condicions necessàries perquè les persones puguin exercir amb
comoditat i seguretat la supervisió de les activitats dels animals.
Alhora d’ubicar una àrea d’esbarjo per a gossos en l’espai públic de la ciutat, s’han de tenir en compte
diversos aspectes que facilitaran el bon ús d’aquest tipus d’equipament i sempre que sigui possible tindran
preferència les zones:

2.5.2.3.

1) On el pendent de la superfície sigui inferior al 6% en paviments durs o del 2% en àrees de sauló o amb
elements que es puguin desplaçar per escorrenties d’aigua.
2) Allunyades d’instal·lacions potencialment perilloses.
3) Allunyades del trànsit rodat, si és possible en un àmbit tranquil seguint les recomanacions dels
especialistes.
4) On no s’envaeixin itineraris per a vianants.
5) Amb elements per fer ombra, ja siguin vegetals (arbres de fulla caduca), d’obra o de mobiliari.
6) On sigui possible la instal·lació d’elements auxiliars, tipus elements d’estada i papereres, a l’interior de
l’àrea.
7) On hi hagi instal·lació d’enllumenat.

2

L’àrea mínima útil de les àrees d’esbarjo per a gossos serà de 400 m amb una amplada mínima de 5 m en
qualsevol direcció. Quan l’ordenació de la futura àrea no es pugui resoldre amb una superfície d’almenys
2
400 m , caldrà la validació expressa de PiJBIM..

2.5.2.4.

Àrees d’estada per a acompanyants
2

En àrees d’esbarjo de superfície major o igual a 400 m , es reservarà un espai d’estada per a
acompanyants, sempre que sigui possible.
Les àrees d’estada per a acompanyants són espais inclosos dins l‘àmbit de l’àrea d’esbarjo per a gossos.

En contraposició a l’anterior, sempre que sigui possible s’evitarà situar àrees d’esbarjo en zones:

L’espai està destinat a contenir els elements auxiliars (elements per a asseure’s, papereres, etc.)
necessaris per a l’estada satisfactòria dels acompanyants dels gossos.

a)
b)
c)
d)
e)

Properes a habitatges i a àrees de joc infantil, àrees per a gent gran, circuits de salut i calistènia.
Properes a la circulació de vehicles.
Que obstaculitzin el pas de vianants.
Confrontats amb espais on s’ubiquen elements o activitats potencialment perillosos.
On el pendent de la superfície sigui superior al 6% o al 2% en àrees de sauló o amb elements que es
puguin desplaçar per escorrenties d’aigua.
f) Sense elements per fer ombra o sense possibilitat de situar-n’hi.
g) On hi hagin arbres amb arrels molt superficials que no permetin l’excavació necessària per a generar el
gruix de paviment adequat per al correcte drenatge del terreny.
h) On hi hagi registres de xarxes elèctriques, clavegueram o altres serveis.
i) En zones sense enllumenat públic que siguin accessibles per la nit.

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV

Dimensions

Sempre que sigui possible, les àrees d’estada tindran arbres de fulla caduca o algun altre element per fer
ombra a l’estiu i el paviment serà accessible.

2.5.2.5.

Adequació i integració dels elements

La qualitat formal i de disseny dels elements de joc canins que eventualment es puguin instal·lar en les
àrees d’esbarjo per a gossos, seguiran els criteris establerts per l’Ajuntament de Barcelona, resoldran
adequadament els aspectes d’integració en l’espai públic de referència. En particular el disseny de tots els
elements en l’espai públic haurà de trobar un equilibri entre l’excel·lència en el seu disseny, el seu ús
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social, la seva funcionalitat, components, detalls i acabats, i la seva facilitat de manteniment, amb els
estàndards de qualitat i materials propis de les circumstàncies econòmiques de cada moment.

En cas de convivència en el mateix àmbit urbà, no es podrà unificar les solucions de tanca de jocs amb la
solució per a les AEG, ja que les primeres poden no se adients per als gossos.

2.5.2.6.

2.5.2.10.

Nous models

Tancament massís

Es podran plantejar nous dissenys de tancaments per incorporar millores de materials, innovació, etc, que

Si el cas ho justifica, també es podrà resoldre el disseny del tancament amb una solució específica de

caldrà aprovar prèviament pels tècnics de PiJBIM, en cas de redefinició de models existents, o per la
comissió de seguiment, en cas de dissenys completament nous.

tanca massissa, mur de formigó, mur de pedra d’obra vista, mur d’obra per revestir, complint alçades
mínimes, etc. En qualsevol cas aquestes solucions necessiten expressament el vistiplau de PiJBIM i del
Districte. En general, no són recomanables els murs de gabions, atès que es consideren poc compatibles
amb els hàbits i anatomia dels animals, i poden presentar alguns riscos en espais tancats.

Els elements auxiliars de mobiliari i infraestructures tals com elements per asseure’s, papereres, fonts de
beure per a persones, abeuradors per a gossos, fanals i altres que estiguin situats a l’interior de l’àrea
d’esbarjo, hauran de complir els requeriments específics de cada element i la corresponent normativa
d’aplicació.

2.5.2.11.

Si el cas ho justifica, també es podrà resoldre el disseny del tancament amb una solució específica de

Les fonts de beure per a persones es consideren incloses dins del conjunt de fonts de la ciutat i cal complir

tanca mixta, part massissa inferior coronada fins a l’alçada total amb tanca metàl·lica segons els quatre
models proposats, o els adaptats). Caldrà valorar la possibilitat d‘incorporar els bancs massissos en el

els criteris de disseny de fonts ornamentals d’acord amb els criteris de BCASA per a aquestes
instal·lacions. Els abeuradors per a gossos es consideren part de les infraestructures d’espais verds de la

muret.

ciutat i per tant són responsabilitat de PiJBIM.

2.5.2.7.

Tancament mixt

2.5.2.12.

Tancaments

Portes

El tancament perimetral inclourà portes d’accés pels gossos i acompanyants, i també portes de
manteniment, si cal. Es recomana preveure sempre un mínim de dos portes d’accés. L’accés dels animals

Totes les àrees d’esbarjo per a gossos estaran dotades d’un tancament perimetral que garanteixi que els
gossos no puguin sortir. La qualitat formal i de disseny dels elements que eventualment es puguin instal·lar

es realitzarà per una zona amb doble porta, amb espai lliure de pas de 90 cm, sistema d’obertura amb

en les àrees d’esbarjo per a gossos, com ara les tanques, l’enjardinament, el mobiliari, l’enllumenat, els jocs
canins etc., seguiran els criteris establerts per l’Ajuntament de Barcelona i resoldran adequadament els

maneta a l’exterior i balda a l’interior accessibles. La porta obrirà cap a l’ interior de l’àrea d’esbarjo.

aspectes d’integració en l’espai públic de referència.

Quan l’AEG disposi d’elements d’enllumenat d’alçada superior a 4,5 m en el seu interior, o arbrat, el
projecte de l’àrea inclourà obligatòriament un accés de manteniment per a vehicles de manteniment, a
banda dels accessos per a persones i animals, per garantir l’accés a l’interior als vehicles específics de

El disseny del tancament contemplarà la integració en l’entorn immediat en quant a materials, cromatisme i
geometria. Es recomanen quatre models amb diferents possibilitats d’integració, que cal fer servir amb

manteniment. L’accés de manteniment haurà de tenir una amplada lliure de pas mínima de 3,00 m amb
obertura cap a l’interior de l’àrea, sistema de tancament tipus PiJBIM amb un pany mestrejat d’ús exclusiu

caràcter general per executar el tancament de les àrees d’esbarjo. La recomanació d’aquests models
obeeix a motius de racionalització dels elements de mobiliari urbà de la ciutat i a criteris de manteniment.

del mantenidor. Caldrà assegurar l’accessibilitat dels vehicles des de la via pública fins a la porta. (Per ex.

Per les raons mencionades, aquest PTEV especifica un nombre limitat de solucions o tipus de tancaments.

gual vianants, vorera, porta, etc.)
1)
2)
3)
4)

Tanca Llamp. Brèndoles (modulable)
Tanca Ona. Bastidor relliga (modulable)
Tanca Pepa .Malla electrosoldada (modulable) integració bona
Tanca malla tensada inox. / galvanitzada (de taller) integració excepcional

2.5.2.13.

Característiques generals dels tancaments

Les àrees estaran totalment delimitades per tanques i les portes dels tancaments tindran una alçada
prioritària de 130 cm. a comptar des de l’interior de l’àrea per preservar la fugida de gran part dels gossos,
alhora que ha de permetre resoldre raonablement la integració de la instal·lació en l’espai públic.

En situacions especials on no sigui convenient utilitzar algun dels quatre models prescrits, es podran
plantejar per a la seva aprovació nous dissenys que acreditaran prestacions equivalents. Qualsevol altre

En casos excepcionals es permetrà justificadament alçades superiors, fins a 180 cm., per exemple en

model de tancament proposat ha de disposar d’un informe d’acceptació emès pels tècnics de PiJBIM en
cas de re-definició de model existent, e informe d’acceptació per part de la taula de seguiment de mobiliari

àrees grans situades en parcs, alçada considerada totalment infranquejable per als gossos, i que en
l’àmbit d’un gran parc pot no representar problemes d’integració de la instal·lació en l’àmbit del parc.

urbà en cas de model de nova planta.

2.5.2.8.

Per motius de control visual de l’espai urbà, seguretat de les persones i confort visual, la tanca haurà de ser
visualment el més permeable possible. A fi d’evitar la fugida dels gossos més petits, la tanca no podrà tenir

Tancaments amb elements de mobiliari i àrees de jocs

buits que permetin el pas d’una esfera major a 5 cm de diàmetre, tant en el calat de la pròpia reixa o

Generalment, no es permet fer tancaments amb elements de mobiliari diferents dels models de tanques
acceptades per PiJBIM. Qualsevol altre sistema de tancament proposat ha de disposar d’un informe

tancament com en els espais entre la reixa o tancament i els muntants, la vorada perimetral o altres límits.

d’acceptació emès pels tècnics de PIJBIM.

La separació entre lamel·les o el diàmetre dels forats que puguin formar part de la configuració de la tanca

2.5.2.9.

tindran una dimensió de 2,5 a 5 cm. de separació constant. evitant concretament l’interval entre 0,8 a 2,5
cm, on es podria produir l’enganxament.

Tancament amb models per a àrees de joc infantil adaptat

L’acabament superior de la tanca, en el cas que tingui forma de merlet, ha de tenir unes obertures verticals

No es permet que les àrees de joc infantil comparteixen tancaments amb les AEG ni que es situïn a tocar
les unes de les altres.

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV
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El disseny del tancament no ha de facilitar la fugida del gos, cal per tant evitar la disposició d’elements
horitzontals a mitja alçada que puguin servir com a eventual recolzament pel gos en actitud de fugida

La rasa de plantació serà d’un ample mínim de 80 cm i una profunditat suficient pel tipous de vegetació
previst amb terra de jardineria sobre llit de sorra. La rasa disposarà una xarxa de drenatge segons les

(sobre tot en solucions de tanca mixta).

prescripcions de PiJBIM, especialment quan es situï sobre la impermeabilització existent d’una
infraestructura soterrada, aplicant els mateixos sistemes que a una coberta verda, si cal.

ESQUEMA DE TANCAMENT TIPUS PER AEG

ESQUEMA DE TANCAMENT TIPUS AMB BARDISSA PER AEG

Figura 12. Esquema de tancament tipus per AEG
Els tancaments de les àrees d’esbarjo per a gossos han de ser estables i estar ancorats de forma fixa a la
base o fonament mitjançant una placa amb 4 forats, per barres roscades d’acer galvanitzat, per tac químic,

Figura 13. Esquema de tancament tipus amb bardissa per AEG

amb sistema d‘anivellament, sense soldadura i tot desmuntable. La posició de l’ancoratge del tancament
estarà centrat en l’element de vorada o sòcol perimetral, que és obligatori en tots els casos.

S’evitaran espècies amb espines o amb fruits i fulles manifestament tòxics. Generalment, no s’acceptarà la
plantació d’enfiladisses a la tanca a fi d’evitar problemes de seguretat per falta de control visual de l’espai
urbà i per la dificultat de conservació.

Per simplificar la solució constructiva i el futur manteniment (col·locació plana de la vorada, tall fàcil de la
peça, solució entrega amb suport senzilla i facilitat de reposició futura) l’ancoratge dels suports verticals de
la tanca disposaran d‘un sistema d’anivellament que permeti col·locar-los a plom en qualsevol pendent.

En casos excepcionals, per raons d’integració, per condicions del subsòl, pas d’infraestructures, etc. es
podrà prescindir del parterre perimetral. Es podrà plantejar una solució de jardinera lineal, o fins i tot

El sistema de tancament serà modular per facilitar les reposicions. Els mòduls contindran els elements tipus
barrots, lamel·les reixes fixades en el perímetre de cada mòdul per acabar la tanca.

prescindir de la vegetació perimetral, en aquests casos excepcionals es plantejarà una solució de franja
opaca d‘100 cm. d’alçada, per complir el requeriment per als gossos d‘aïllar visualment l’interior de
l’exterior. Caldrà validar el disseny pels tècnics de PiJBIM seguint el protocol corresponent.

La disposició dels mòduls serà horitzontal, per tant s’adaptarà a les pendents perimetrals amb una
geometria esgraonada, a excepció del model tipus malla tensada, que per la seva concepció permetrà

2.5.2.15.

adaptar-se a les pendents amb un traçat continu.

Vorades perimetrals

L’àrea d’esbarjo per a gossos comptarà amb una delimitació del perímetre a nivell de paviment respecte a
la resta de l’espai on estigui ubicada. Serà una vorada perimetral, un element sòlid i continu al llarg de la

El marc perimetral o bastiment de cada mòdul de tanca, estarà situat a una distancia entre 2 i 8 cms. de
terra, amb la finalitat de facilitar les tasques de manteniment.

base de la tanca.

Per evitar possibles accidents, ferides a gossos i usuaris, els elements tipus barrots, reixes o lamel·les, no
podran sobresortir, estaran rematats pel corresponent element de dimensió adequada i el disseny evitarà

Aquesta condició s’estableix per evitar que els gossos puguin debilitar la tanca o fugir mitjançant els forats
que poden practicar al peu de la tanca, per evitar la pèrdua i desplaçament d’àrids o per contribuir a un

generar elements potencialment perillosos.
Els materials a emprar per a la construcció dels tancaments han de ser no oxidables, o han d’estar

millor manteniment i a un necessari reconeixement de l’àmbit de l’àrea de joc per part de les persones amb
deficiència visual. Aquesta vorada ha d’estar configurada com un sòcol de 40cm d’alçada sobre el

degudament protegits, com ara l’acer galvanitzat o inoxidable. Per motius de manteniment i amb caràcter
general, no s’accepta el ferro negre pintat ni la fusta com a material per a la tanca o gabions com elements

paviment, com a mínim.
El fet que una àrea d’esbarjo per a gossos estigui tancada no l’eximeix d’estar delimitada, a nivell de

de tancament, límit o paviment.

2.5.2.14.

paviment, mitjançant una vorada, llevat del cas que el paviment interior de l’àrea i l’exterior siguin el mateix.
Aquest element es pot realitzar de diverses maneres com pot ser mitjançant una vorada, una zona

Bardissa perimetral

pavimentada o un mur de formigó perimetral, que pot simplificar l'execució de l'obra, si l'emplaçament

Les tanques perimetrals de les àrees per a gossos disposaran per norma general d‘un parterre lineal

concret ho permet.

exterior adossat en el que es plantaran espècies arbustives fins a 100 cm. d’alçada, i amb densitat suficient
per garantir la total continuïtat del verd. Les plantacions disposaran d’un sistema de reg automatitzat,

Es recomana la utilització de vorades dobles de formigó de 10 x 20 cm amb xamfrà. Les arestes de la
vorada seran sempre arrodonides.

segons les condicions de PiJBIM.

El paviment per la zona d’esbarjo dels animals serà de sorra garbellada amb caràcter general, per raons de

La finalitat d’aquesta bardissa és millorar les condicions d’activitat dels animals i mantenir un cert aïllament

drenatge i manteniment, però eventualment podran ser de paviment de sauló i paviment dur segons el
criteri de PiJBIM. En cas de sorra o sauló estarà sempre anivellat 5 cm per sota del paviment exterior.

visual entre l’AEG i la resta de l’espai públic. L’alçada no ha de ser superior a un metre per permetre gaudir
de sensació de seguretat.
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2) S’haurà de protegir el perímetre superior del talús, que és el límit del paviment interior de l’àrea, amb un
tancament d’alçada de 130 cm. L’accés, en aquest cas, es farà per rampa ascendent cap a l’interior de
l’àrea (segons condicions d’accessibilitat vigents).

ESQUEMA DE DIMENSIONS I DISPOSICIÓ DE VORADA PERIMETRAL

La vorada que separa el paviment exterior de l’interior salvarà el desnivell amb pendent en sentit
descendent amb un pla inclinat no superior als 45º, si la vorada està feta amb peces prefabricades de
formigó amb una cara fent xamfrà, o al 10%, si és una vorada de formigó feta in situ.

ESQUEMA DE DIMENSIONS I DISPOSICIÓ DE TANCAMENT PERIMETRAL

Amb mur de formigó
Amb peça de vorada prefabricada
Figura 14. Esquema de dimensions i disposició de vorada perimetral
S’admeten vorades de diferents materials segons el tipus de paviment instal·lat a l’entorn exterior de l’àrea i
el tipus de paviment instal·lat a l’interior de l’àrea, però el material recomanat es el formigó. Qualsevol altre
precisarà de l’aprovació explícita de PiJBIM.
Figura 15. Esquema de les dimensions i disposició de tancament perimetral

Per motius de manteniment, no s’acceptarà que les tanques s’encastin a la terra en tot el seu llarg, a
excepció dels muntants. Totes les solucions han de permetre el pas sense cap tipus de barrera (graons,
ressalts, etc.) a l’interior de les AEG: pels accessos si és una àrea tancada o per tot el perímetre si és

2.5.2.16.

oberta.

Totes les àrees d’esbarjo per a gossos seran accessibles a gossos i propietaris. Si per les condicions

Excepcionalment, en emplaçaments concrets pot existir la impossibilitat de generar la caixa de paviment

particulars de l’emplaçament aquest aspecte no es pot complir en la seva totalitat, caldrà dotar

necessària per a l’AEG. En aquest casos, en els que el nivell de paviment de l’AEG estarà per sobre al del

d’accessibilitat a una part de l’àrea, incloent els espais auxiliars complementaris de pas.

entorn, poden aparèixer diferents formalitzacions del perímetre. A continuació s’exposen casuístiques de
conformació del desnivell del límit a mode orientatiu.
2.5.2.15.1.

Els paviments de les àrees d’esbarjo per a gossos compliran les normes sobre accessibilitat definides en la
Llei vigent en cada moment. El pendent màxim de la superfície de les AEG amb paviments granulars, de
sauló, o altres similars serà obligatòriament del 2%. Quan això no sigui possible es resoldrà la integració de

AEG més baixa que l’entorn

l’àrea mitjançant la disposició de plataformes que resolguin les diferències de nivell.

En el cas que l’àrea d’esbarjo, quedi ensorrada respecte als talussos (paviment exterior en un nivell
superior al paviment interior):

D’acord amb les normatives d’accessibilitat, els paviments per a espais auxiliars complementaris (zones
d’estada, fonts, àmbits de recorregut des de la porta fins a aquestes zones, etc.) i, hauran de preveure

1) Els talussos tindran pendents màxims de 45%, alçades màximes d’1 m i estaran convenientment
revestits o plantats per evitar l’esllavissament de les terres.

paviments granulars compactats (semidurs o SD) tipus sauló garbellat i compactat, o rígids (durs o D) tipus
formigó, asfalt, i similars.

2) Valorar la possibilitat d’aprofitar els desnivells per incorporar el bancs massissos, readaptant part dels
talussos a murets perimetrals amb seients sobreposats.
2.5.2.15.2.

Paviments

A continuació es prescriuen quatre tipus de solucions combinables segons les necessitats: sauló, terra
compactada, sorra fina i/o grava. Qualsevol altre tipus de paviment granular que es proposi, haurà de ser

AEG més alta que l’entorn

informat prèviament pels tècnics de PiJBIM.

En el cas que l’àrea quedi per sobre dels talussos (paviment exterior a nivell inferior al paviment interior):
1) Els Talussos tindran pendents màxims de 45%, alçades màximes d’1 m i estaran convenientment
revestits o plantats per evitar l’esllavissament de les terres.
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2.5.2.16.1.

Sauló

2.5.2.17.

La secció del paviment serà de 50 cm de sauló amb un pendent màxim del 2% sobre una capa de 20 cm de

A continuació es descriuen les condicions que han de complir els elements o espais auxiliars segons
siguin d’instal·lació obligatòria o opcional en els àmbits de les àrees d’esbarjo per a gossos.

graves, separades per un gradient dàrids i sorra fina. El paviment estarà delimitat per una vorada. PiJBIM
pot demanar la presencia d’un geotextil de separació.

Els elements auxiliars com abeuradors per a gossos, xarxes de reg de neteja, drenatge i altres que
estiguin situats a l’interior de l’àrea d’esbarjo, hauran de complir els requeriments específics de cada

Amb compactació mínima del 95% Proctor modificat, aquest tipus de material és adequat com a paviment
de les zones de pas o d’estada de l’àrea de gossos, per ser un suport estable i accessible per a les

element i la corresponent normativa d’aplicació.

persones amb mobilitat reduïda.
2.5.2.16.2.

Els abeuradors per a gossos es consideren part de les infraestructures d’espais verds de la ciutat i per tant
són responsabilitat de PiJBIM.

Terra compactada

No es permet la presència de fonts de beure per a persones dins les AEG.

PiJBIM pot acceptar com a paviment la terra existent a l’emplaçament triat per l’AEG segons les condicions
del terreny, si la textura, estructura i el drenatge del sòl son favorables, i si la protecció de les arrels de
l’arbrat i vegetació existent permet la seva continuïtat sense efectes desfavorables.
2.5.2.16.3.

Espais i elements auxiliars

2.5.2.17.1.

Xarxa de reg de neteja

A banda de la neteja i desinfecció realitzada pel mantenidor de l’àrea, una AEG disposarà d’un sistema de
reg per aspersió a fi de minimitzar les olors i la pols derivades del seu ús intensiu pels gossos.

Sorra garbellada

La pavimentació de la zona destinada als gossos AEG es pot executar amb sorra garbellada, però aquest
material es considera no accessible, i caldrà habilitar zones de pas i estada complementaries amb un

Aquesta xarxa de reg estarà connectada a la xarxa d’aigua potable i en cap cas es podrà connectar amb

paviment accessible.

1) La xarxa de reg de neteja projectada haurà de complir les prescripcions tècniques per a les
instal·lacions de reg de PiJBIM.
2) El reg de neteja es realitzarà per un sector independent de la xarxa de reg de la vegetació.
3) El sector de reg de neteja es connectarà a la xarxa principal de reg del seu entorn. En cas que no n’hi
hagi cap propera es realitzarà una escomesa nova per donar-hi servei.
4) Cal garantir que tota la superfície quedi regada amb aspersors emergents (amb tobera tipus rotator o
equivalent).
5) Cal garantir que els aspersors quedin enrasats al nivell de paviment quan estiguin inactius. Les
pròpies característiques de l’activitat dels gossos i el tipus de paviment granular que conformarà
l’AEG, fan que difícilment es pugui estabilitzar el seu nivell d’acabat. Per aquesta raó, en la mesura
que sigui possible, es fixaran els aspersors de reg en elements sòlids com la vorada perimetral de la
tanca o trams de paviment dur situats a l’interior de l’AEG.
6) La xarxa de canalitzacions del reg que discorri per dins d’una AEG sempre es disposaran just a sobre
del geotèxtil separador entre el paviment i les graves.
7) Els pericons de registre de la xarxa de reg a l’interior d’una AEG sempre s’ubicaran en una zona amb
paviment dur. En cas de no ser possible, es disposaran a l’exterior de l’AEG. En qualsevol cas hauran
de complir amb la Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona (Annex
A, 1.F. Tapes) o normativa vigent de referència en el moment de redacció del projecte d'AEG.

aigües freàtiques. Els criteris que regiran el reg de neteja d’una AEG són:

La secció del paviment de sorra garbellada serà de 50 cm, exempta de fins, argiles i altres materials
estranys o que puguin produir pols, amb una granulometria de 1 a 2 mm. Aquesta capa de sorra anirà
sempre sobre una capa de drenatge de 20 cm de balast, si cal separada per un geotèxtil. El paviment
sempre estarà delimitat per una vorada.
Pot ser el paviment principal per a la zona dels animals perquè presenta un bon manteniment de neteja i
drenatge sempre i quan s’efectuï segons les prescripcions de granulometria màxima establertes.
Donat que aquest paviment no és accessible, caldrà habilitar un paviment accessible des de la porta fins a
la zona d’estada, abeurador i principals elements de l’AEG amb sauló, formigó o altre paviment accessible.
En el cas de fer servir de forma contigua sorra garbellada i paviments durs, caldrà habilitar un xamfrà amb
un desnivell de 5 cm per evitar que la sorra envaeixi el paviment consolidat.
2.5.2.16.4.

Grava i similar

La grava no s’accepta com a paviment per l’àrea d’activitat dels gossos pels problemes associats amb la
seva granulometria respecte a l’accessibilitat, la dispersió que d’aquest material fan els animals i el seu

DISPOSICIÓ D’EMISSOR DE XARXA DE REG DE NETEJA PER AEG

manteniment general.
2.5.2.16.5.

Paviments rígids en zones d’estada

Per a les àrees d’estada exclusivament i en funció de les condicions de l’emplaçament es poden acceptar
paviments com ara formigó, pedra natural, prefabricats, aglomerat asfàltic, sempre amb l’autorització de
PiJBIM i seguint els criteris generals de paviments de la ciutat per seccions de paviments de vianants.
2.5.2.16.6.

Vorades entre paviments

Quan dins de l’àmbit de l’àrea d’esbarjo, hi hagi algun paviment dur confrontant zones de paviment
semidur (sauló, sorra garbellada, etc..), les arestes de contacte entre la vora del paviment dur i el
paviment semidur, hauran de ser construïdes sempre amb una cara fent xamfrà, per més que els
paviments estiguin enrasats entre si i aquesta cara quedi soterrada. Aquest detall garanteix que no

Figura 16. Esquema de disposició d’emissor de xarxa de reg de neteja per AEG

apareguin cantells vius en el cas que el nivell del paviment de sorra o sauló baixi per qualsevol raó.
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2.5.2.17.2.

Abeurador per a gossos

Se situarà obligatòriament a l’interior de l’àrea d’esbarjo i preferentment en els àmbits d’estada per a

És essencial preveure una connexió a la xarxa de clavegueram segons les previsions de BCASA, que
generalment no recomana infiltrar l’aigua d’escorrentia d’aquestes àrees.

acompanyants (considerats adaptats) amb la finalitat que les persones amb mobilitat reduïda puguin
accionar el mecanisme de l’abeurador. Cal situar l’abeurador a una distància prudencial de la porta per

Atès que el manteniment de la xarxa de drenatge de l’AEG no serà competència de BCASA, els criteris
que regiran el drenatge d’una AEG són:

evitar conflictes entre gossos.

1) Es dissenyarà l’AEG i el seu voltant de tal manera que no es produeixin escorrenties d’aigua de pluja
de l’entorn cap a l’AEG ni viceversa.
2) A l’interior de les AEG no es permet col·locar embornals ja que alguns gossos, per les característiques
imposades per la seva criança, poden patir lesions al trepitjar les reixes.
3) Per assegurar la capacitat drenant del paviment, es disposarà una xarxa soterrada formada per tubs
dren Ø160mm dins d’un prisma de grava 50x50 cm embolcallat per geotèxtil.
4) La xarxa de drenatge es connectarà a la xarxa de clavegueram mitjançant un tub de PVC de diàmetre
mínim 300 mm al pou de registre més proper, o a una zona d’infiltració preferent.
5) Es recomana executar arquetes pel registre dels tubs de drenatge en els canvis bruscos de direcció o
unions de diverses canalitzacions, a fi de facilitar les tasques de manteniment.

L’abeurador es situarà en un àmbit de paviment dur (no sauló) d’aproximadament 1 m a 1,5 m de radi, i
2

s’hauran de preveure en general uns 3 a 4 m de paviment amb pendent orientada cap al centre, on es
situarà el desguàs, al mig d’un paviment lleugerament aixecat respecte al seu entorn.
En cap cas s’han de situar registres de l’escomesa d’aigua de l’abeurador dins l’àrea d’esbarjo per a
gossos.
No es poden passar xarxes d’instal·lacions de subministrament d’aigua per dins l’àrea d’esbarjo, amb
excepció de les zones d’estada per a acompanyants, per on les canalitzacions tindran que passar
entubades i a una profunditat mínima de 70 cm.

Excepcionalment, quan no sigui possible una altra solució, i a aquells àmbits en què els requeriments de

L’alçada del broll de l’abeurador serà d’uns 50 cm, amb polsador o mecanisme equivalent situat a 90 cm
d’alçada. El mecanisme serà de fàcil accionament, i el polsador per simple pressió amb temporitzador.

l'espai no hagin permès que el paviment sigui de sorra garbellada, es podran executar uns àmbits
d'infiltració preferent que hauran de quedar ubicats als punts més baixos, fora dels recorreguts principals
de les persones acompanyants dels animals.

ABEURADOR AEG

Aquests punts es podran omplir també amb una piràmide de fusta o similar per actuar com element
d’infiltració i de biodiversitat. El detall de la solució estarà subjecte al criteri de PiJBIM, atesa la complexitat
del seu manteniment.

DRENATGE AEG

Figura 17. Esquema disposició d’abeurador
2.5.2.17.3.

Ramal d’alimentació:

L’abeurador s’alimentarà mitjançant un ramal independent des del comptador d’aigua potable que doni
servei a la zona de reg. En el cas que aquest estigui situat molt lluny i desaconselli la connexió, es
plantejarà una nova escomesa d’aigua potable. Queda expressament prohibida la connexió a la xarxa
d’aigua freàtica.
El ramal per a l’abeurador tindrà una arqueta de 60x60x60 cm. a peu de l’abeurador i dintre de l’àrea de
paviment dur de la font, per ubicar la vàlvula de comporta per tal de poder regular i tancar l’aigua de

Figura 18. Esquema secció tipus drenatge soterrat i zona d’infiltració preferent

l’abeurador. També es construirà una arqueta de 60x60x60 cm. a peu de la font i dintre del paviment dur,
per registrar el desguàs. Tot segons les especificacions dels plecs de PiJBIM.

2.5.3.
2.5.2.17.4.

Font per a les persones

Mobiliari auxiliar i infraestructures

Els elements auxiliars de mobiliari i infraestructures tals com els elements per a asseure’s, les papereres,
les fonts de beure per a persones, els abeuradors per a gossos, els fanals i altres que estiguin situats a

Les AEG no disposaran cap font per a persones per tal d’evitar un mal ús combinat de les mateixes. Si
s’estima la implementació d’una font pel consum humà, aquesta sempre es disposarà a l’exterior de la

l’interior de l’AEG, hauran de complir els requeriments específics de cada element i la corresponent
normativa d’aplicació.

AEG i seguirà els criteris definits pel Cicle de l’Aigua.

Les fonts de beure per a persones es consideren incloses dins del conjunt de fonts de la ciutat i cal
2.5.2.17.5.

Drenatge

complir els criteris de disseny de BCASA per a aquestes instal·lacions.

Les AEG tenen certa propensió a acumular aigua i com altres superfícies pavimentades amb sauló triguen

2.5.3.1.

entre 24 a 72 hores en assecar-se, depenent de la seva exposició i emplaçament. Per aquesta raó es
recomana que estiguin en situacions assolellades i exposades a l’aire lliure, amb abundant vegetació al

Enllumenat

En àrees petites inferiors a 250 m2, els fanals se situaran preferentment en els àmbits d’estada. Quan la
superfície de l’àrea d’esbarjo sigui superior i per tant no sigui possible una única alineació d’enllumenat, es

seu voltant i amb una bona estructura de drenatge superficial i soterrat.

podrà plantejar una o més alineacions interiors.
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En cap cas s’han de situar registres de les escomeses elèctriques dels fanals dins l’àrea d’esbarjo. Les
línies hauran de passar entubades a una profunditat mínima de 70 cm, per evitar la caixa de paviment.

2.5.3.3.

Elements per asseure’s

Els elements per asseure’s seran accessibles per a tothom, i per això tindran respatller, una alçada del
seient de 45 cm, cantells arrodonits i cap sortint de més de 15 cm. Sempre que sigui possible, disposaran

ENLLUMENAT AEG

de braços. El disseny de l’element no ha de facilitar cap tipus d’enganxament.
No són aptes per a les àrees d’esbarjo de gossos, els bancs i cadires d’estructura de potes, ja que
generen a sota del seient un espai problemàtic de baralles entre gossos. És per aquesta raó que només
es poden fer servir solucions d’elements d’estada de volumetria massissa .

ESQUEMA DE COL.LOCACIÓ ELEMENTS PER ASSEURE’S EN AEG

Figura 20. Esquema col·locació elements per asseure’s en AEG

Figura 19. Esquema secció tipus d’enllumenat, col·locació de fanals i xarxa elèctrica
Es minimitzaran els recorreguts de la xarxa per l’interior de l’AEG i en cap cas s’han de situar els registres
d’escomeses elèctriques dels fanals dins l’àrea d’esbarjo. Les canalitzacions elèctriques discorreran

Almenys un element de cada agrupació, o un banc de cada cinc, complirà les especificacions de banc
accessible segons la normativa aplicable.

entubades i a una profunditat mínima de 70 cm, per evitar la caixa de paviment interior de l’AEG.

1)
2)
3)
4)
5)

Els models de fanals a utilitzar dins l’AEG seran, preferiblement, els del seu entorn immediat. Atès que els
punts de llum d’alçada ≥ 4,00 m hauran de ser accessibles pels vehicles de manteniment, si per accedir a
la llumenera cal treballar des de l’interior de l’AEG, caldrà que aquesta disposi obligatòriament d’un accés

Profunditat seient : 0,40 / 0,45 cm.
Alçada respatller : 0,40 cm.
Reposa braços en els dos costats del banc
Espai lliure davant de l’element fora de l’espai de l’itinerari adaptat: 0,60 cm.
Espai lliure a un dels costats del banc d‘1,5 m de diàmetre fora de l’espai de l’itinerari adaptat.

per a manteniment ≥ 3,00 m d’amplada per als vehicles de manteniment.
Tots els fanals ubicats a l’interior de l’AEG disposaran del recobriment anticorrosiu fins a l’inici de la
portella, així com una protecció antigraffiti i antienganxines des de l’inici de la portella fins als 3,00 m.

2.5.3.4.

Dotació

La dotació d‘elements d‘estada serà l‘adequada.Com a recomanació es proposa una dotació de places
PiJBIM no validarà ni recepcionarà cap instal·lació d’enllumenat públic. Les característiques fotomètriques
de les llumeneres, el tipus de fanal i de la xarxa d’enllumenat projectada haurà de complir amb el “Plec de

2

individuals en funció de la intensitat d’ús prevista per a les àrees de menys de 250 m :
2

2

2

2

2

2

1) 1 plaça cada 15 m / 30 m per a les àrees entre de 250 m i 700 m :

Condicions Tècniques per a instal·lacions d’Enllumenat Públic de l’Ajuntament de Barcelona” i la
normativa vigent al respecte en el moment de redacció del cada projecte d'AEG. Tots els materials,

2) 1 plaça cada 30 m / 60 m per a àrees superiors a 700 m

2

tractaments i especificacions tècniques hauran de ser els homologats pels Serveis Tècnics Municipals
d’Enllumenat i caldrà concretar la solució a adoptar amb el REP d'Enllumenat.

2.5.3.4.1.

2.5.3.2.

La distribució dels elements d‘estada per asseure’s dins l’AEG es farà de forma homogènia sense formar
agrupacions de bancs per evitar la concentració de persones i gossos i minimitzar així els sorolls. La

Papereres

Distribució

distribució dels bancs també ha de respondre a criteris d’habitabilitat, a l’estiu (ombra dels arbres) i a

A l’interior de les AEG, es disposaran papereres per a què els usuaris puguin dipositar les bosses amb els

l’hivern (sol, arbres de fulla caduca).

excrements dels gossos i altres deixalles. Les papereres se situaran obligatòriament en la zona d’estada
per a acompanyants, ja que aquesta zona ha de ser sempre accessible.

2.5.3.4.2.

2

Com a mínim es col·locarà una paperera per àrea d’esbarjo, o una unitat per cada 200 m , preferentment a

Els elements d’estada hauran de ser resistents davant les condicions intensives d’ús i els materials hauran
de ser resistents a la corrosió dels orins. En general, cal fer servir materials com formigó, pedra artificial o

prop dels accessos i repartides uniformement per l’AEG. Es respectarà una distancia mínima de 2 m. als
bancs i / o cadires per evitar o reduir les males olors.

natural, materials termoplàstics, i altres amb baixa absorció i resistents al maltractament. Els seients no

El model de paperera a col·locar serà tipus Barcelona de 70 l. d’acer inoxidable, d’alçada total de 958 mm.
i amplada 545 mm. homologada, inclourà l’escut de Barcelona, sense tapa superior i amb dispositiu de

poden ser de fusta, atesa la seva baixa durabilitat sota unes condicions d’ús tan intensives. En els
respatllers es pot permetre l’ús de fusta segons les especificacions de PiJBIM.

bloqueig per facilitar les labors de buidatge. El sistema d’ancoratge amb tacs quedarà ocult, recobert amb

En cas de disposar d’elements amb respatllers de fusta, es complirà amb la Instrucció d’Alcaldia relativa
als elements urbans de la ciutat de Barcelona (Annex 1 grup 6A: bancs i cadires) o la normativa homòloga

peces especials per protegir el mateix. En paviments de sauló, caldrà rematar la base de formigó de la
paperera en forma de xamfrà per cada pota.
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vigent en el moment de la redacció de cada projecte d’AEG, que haurà de complir els següents
requeriments:

Els arbres tindran sempre reg automatitzat. Les instal·lacions de reg de l’arbrat situat dins l’àrea de gossos
i estaran convenientment protegides amb tubulars i a una profunditat de 70 cm per sota del nivell del
paviment de l’àrea. La plantació dels arbres a les AEG serà objecte d’especial cura en el detall i previsió
de l’arranjament de l’escocell o forat de plantació:

1) La fusta no pot tenir tractament químic tipus creosotat. El tipus de fusta i el seu acabat han de garantir
que no es facin estelles. La fusta utilitzada ha de tenir certificat d’origen que indiqui que provenen de
sistemes de gestió forestal sostenible ambientalment. La fusta tindrà una densitat mínima de 600
3
Kg/m , una humitat màxima del 19% i tractaments antifong i antiputrefacció.

1) Quan els arbres estiguin sobre paviment semi-dur com el sauló, no caldrà fer escocells.
2) Quan els arbres estiguin sobre paviment dur caldrà fer escocell d‘1m 2 de superfície, rodó, quadrat o
rectangular (mida mínima d‘un costat: 0,80 cm.)

2) S’aplicarà un tractament antigrafit permanent tipus ANTIGRAFIT PPAC01 de IPL o de gama i qualitat

3) La terra de l’escocell ha de quedar 5 cm per sota del paviment.
4) Si els escocells estan en l’àmbit de pas o en zones d’estada, caldrà protegir-los de forma que quedin a

equivalent, per a superfícies de fusta sense tractar, o correctament preparades, amb acabat mate,
amb propietats de transpirabilitat al vapor d’aigua, protecció permanent contra els grafits i altres tipus

la mateixa cota que el paviment del voltant.

de contaminants o agents degradants tals com la humitat, l’exposició a la intempèrie, altament
resistent a la radiació ultra violeta, i amb propietats autonetejables. Tots els cargols d’ancoratge dels

ESQUEMA DE PLANTACIÓ D’ARBRAT A LES AEG

llistons de fusta, seran d’acer amb protecció antioxidant.
2.5.3.4.3.

Situació respecte de la tanca perimetral

Sempre que sigui possible, la distància mínima entre els bancs i/o cadires i el tancament d’alçada 1,30 m.
serà superior a 1,50 m. En cas de separacions inferiors es procedirà a pujar l’alçada de la tanca a 1,80 m.
En qualsevol cas caldrà deixar un pas de manteniment de 50 cm. En cas de solució de banc aprofitant mur
perimetral, la tanca serà d’1,30 m a comptar des de la coronació del mur.

ESQUEMA DE SITUACIÓ D’ELEMENTS EN AEG
Figura 22. Esquema de plantació d’arbrat a les AEG
No és permès la plantació de pins o coníferes que puguin atraure erugues de processionària a l’interior o en
l’àmbit proper a l’AEG. La ingestió d’una eruga pot provocar en els gossos urticària o paràlisi de la zona
afectada, i podria suposar la mort del gos. Tanmateix, la presencia cíclica de plagues en coníferes es un
fenomen natural i no es considera desitjable eliminar totes les coníferes existents als espais verds. El
marge de seguretat es situarà entre el 8 i els 10 m de la tanca perimetral per evitar el possible contacte.
En aquelles AEG amb pins ja existents, PiJBIM realitzarà els tractaments necessaris per prevenir plagues
almenys una vegada a l’any i s’informarà amb regularitat als usuaris de les seves responsabilitats pel que fa
a la cura dels seus animals.
Els criteris que regiran la vegetació són:
Figura 21. Esquema de situació d’elements en AEG

i.
ii.

La distància mínima entre els elements d’estada i el tancament d’alçada 1,30 m serà 1,50 m, sempre que
sigui possible. Quan un element es disposi a menor distància, la tanca haurà de tenir una alçada mínima
d’1,80 m. En tot cas, per motius de manteniment, sempre s’haurà de respectar una distància mínima amb
el tancament de 50 cm. En el cas que la tanca es disposi sobre un mur amb una superfície horitzontal que

iii.

envaeixi l’espai de l’interior de l’àrea, l’alçada mínima de la tanca es comptarà a partir del pla horitzontal
definit pel mur.

iv.

2.5.3.4.4.

v.

Vegetació

Les AEG disposaran d’arbres per millorar les condicions d’integració en l’espai públic i d’habitabilitat
sempre que sigui possible. Per potenciar l’ombra a l’estiu es farà plantació d’arbres de fulla caduca, i

vi.

Avaluar les espècies de vegetació existents en l’àmbit de les AEG per considerar la seva retenció en el
disseny, amb les mesures de protecció adients.
La nova vegetació interior de les AEG es limitarà a la plantació d’arbrat. Per motius d’ús i manteniment,
no es permetrà l’ús de plantes arbustives ni entapissants. Només en el cas que una nova AEG s’ubiqui
en un àmbit amb vegetació consolidada es podrà integrar prèvia aprovació de PiJBIM.
Les espècies vegetals existents o de nova plantació en l’AEG seran segures pels animals. No es
permet plantar espècies vegetals amb espines i/o punxes.
La vegetació arbòria serà preferiblement de fulla caduca per respondre a criteris d’habitabilitat
estacional: ombra a l’estiu i sol a l‘hivern.
La vegetació nova o existent disposarà d’un detall de protecció perimetral. En el cas dels arbres,
2
comptaran amb un detall mínim d’1 m de superfície i 0,7 m de profunditat (tub de polietilè, calaix de
formigó, etc.) amb la finalitat d’evitar que el motocultor danyi les arrels durant les labors de
manteniment de l’AEG.
La xarxa de reg per a l’arbrat complirà amb les especificacions de PiJBIM.

s’evitaran les espècies que tinguin espines, fruits tòxics o que puguin fer mal als animals com ara les
pinyes, o fulles manifestament irritants.
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2.5.3.4.5.

Protecció dels arbres

Cal protegir els arbres, especialment els troncs i els sistemes radicals de l’agressió mecànica i química

En el cas d’àrees amb més d’una porta, quan aquestes estiguin a una distància entre si superior als 15 m,
s’instal·larà un senyal en cadascuna.

produïda per la presència continuada d’animals de companyia. A tal efecte, cal habilitar una protecció
perimetral del tronc dels arbres. La protecció consistirà en la disposició de 4 pals (tutors )de fusta tractada

La senyalització interior, si cal, es distribuirà homogèniament a raó d’un panell cada 400 m
aproximadament dins de l’àrea d’esbarjo i es faran servir els senyals de conducta model 04F/6.2 o

autoclau amb sals de 8 cm de diàmetre 1,5 d’alçada, rigiditzats superiorment i amb 4 cintes de cautxú per
subjectar a l’arbre.

04M/6.2 amb els pictogrames de conducta PC.16 (recolliu els excrements) i PC.18 (feu servir les
papereres). No es recomana la proliferació de senyals i pictogrames.

2

Sobre aquest entramat es podran disposar lateralment i superiorment, taules de pi cuperitzat a l’autoclau, o
tractament equivalent, amb una porta d’accés per manteniment. També es podran plantejar altres solucions

SENYALITZACIÓ AEG 1
Exterior

Interior

Pictograma 06P/3

Pictograma 04F/6.2 ó 04M6.2 amb PC.16 i PC.18

comercials prèvia la corresponent aprovació de PiJBIM. En cas d’arbres existents consolidats es valorarà
amb PiJBIM la conveniència o no de posar protecció.
Pel que fa a la protecció del sistema radical en arbres existents, caldrà plantejar en l’AEG una nova rasant
semblant a l’existent, amb la finalitat de no afectar excessivament els arbres que no toleren els canvis de
nivell del terreny, amb el criteri de no sobreposar més de 20 cm a la cota existent. En aquest cas caldrà
preservar una zona al voltant de les arrels dels arbres suficient per garantir una afecció tolerable, tant des
del punt de vista de la supervivència com de l’estabilitat estructural de l’arbre. Un cop establert aquest àmbit
de protecció, l’excavació per fer la nova caixa es farà amb pendent de 45º.
Caldrà habilitar un àmbit de protecció mínim d’1 metre de radi des de l’exterior del tronc i en pendent,
construint un doble nivell amb una vorada, escocell o similar. El desnivell màxim permès dependrà del cas.

Figura 23. Senyalització per les AEG 1

Atès que cal considerar el tipus d’arbre, el sistema radicular, el grau de desenvolupament, etc., caldrà
valorar amb PiJBIM la magnitud del possible desnivell i la solució corresponent.

Les característiques físiques i gràfiques del senyal compliran els requeriments d’accessibilitat vigents en

En els casos en els que es faci una nova plantació d’arbres a l’interior d’una AEG, caldrà protegir-los amb
estructures dissenyades a tal efecte.

relació amb la seva localització perquè no es constitueixin en barrera arquitectònica, i reproduiran, en
relació amb el format i la tipografia, les especificacions del “Manual gràfic de Senyalització per als espais
verds públics de Barcelona”.

Cal notar que el document “Catàleg d’Elements d’Àrees d’Esbarjo de Gossos (AEG), juny 2016” fa menció
a dos estructures d’aquest tipus, però PiJBIM no recomana protegir l’arbrat amb reixa conillera pels
nombrosos incidents que s’han produït amb els animals. En general, els únics detalls acceptables son

Si l’àrea d’esbarjo de gossos és totalment accessible, el senyal haurà d’incloure a més el logotip
d’accessibilitat. Si l’àrea és parcialment accessible fer constar accessible només fins àmbit d’estada.

aquells que PiJBIM pugui validar, utilitzant l’experiència acumulada en la conservació dels espais verds.

SENYALITZACIÓ AEG 2
2.5.3.4.6.

Senyalització de l’AEG

Exterior - Pictograma 06P/3

És obligatori dotar l’àrea d’esbarjo per a gossos de senyalització segons model homologat per PiJBIM,
amb la finalitat d‘identificar l’àrea concreta, informar sobre la data de la última desinfecció practicada en
l’àrea i advertir e informar sobre diferents aspectes del funcionament de l’area. Els models proposats són
el 06P/3 i el 06F/3.
L’ubicació serà a l’exterior, al costat de cada porta, en la pròpia tanca, o davant de la tanca amb element
de fonamentació específic. El text de la senyalització exterior ha de contenir les següentes dades: “Àrea
d’esbarjo per a gossos”, la data de desinfecció, pictogrames referents a l’ús de l’àrea, com ara
l‘obligatorietat de recollir excrements i llançar-los a les papereres de l’àrea d’esbarjo:

1)
2)
3)
4)
5)

Figura 24. Senyalització per les AEG 2

La prohibició de fumar i de llençar burilles de cigarret dins l’àrea.
L’obligació de recollir les deixalles i utilitzar les papereres.
La responsabilitat dels acompanyants en el bon ús de la instal·lació.
El telèfon de manteniment.
El telèfon d’urgències mèdiques.

2.5.3.4.7.

Un joc apropiat en cas de poder aprofitar murs perimetrals existents i disposar d’espai lliure davant és la
tarima o mur de joc per jugar a tirar una pilota. Altre opció son les topografies artificials que poden
esdevenir un excel·lent element de joc al generar desnivells per jugar a córrer, amagar-se etc.

S’instal·larà un mínim d’un senyal a cada AEG, situat a l’exterior de l’àrea. En el cas d’haver-hi tancament

PiJBIM admet les dunes de formigó prefabricat, elements de joc a mode de petites elevacions d’un metre
d’alçada on els gossos poden pujar, saltar o amagar-se. Estaran formades per peces modulars de formigó

el senyal estarà ancorat a la tanca i situat a la dreta de la porta d’accés i, si no n’hi ha, el senyal se situarà
amb peu ancorat a terra. En aquest últim cas, i sempre que sigui possible, per tal d’evitar que el senyal
quedi aïllat, es recolzarà en algun element de l’entorn immediat com una paret, un parterre, etc.
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prefabricat unides entre si, o executades en formigó in situ. La superfície ha de permetre una certa
adherència, pel que es recomana un acabat de formigó desactivat o buixardat.

es veurà obligat a substituir les peces o la totalitat del joc, per tal de recuperar les característiques
originals.

Es poden plantejar diferents models i mides, de forma orientativa es proposa com a exemple d’instal·lació
petita un element de 6 x 3 m amb distància perimetral d’1.5 m, per fer possible la seva instal·lació fins i tot

2.5.3.4.10.

en àrees petites.

Serà sempre obligatori que l’element de joc estigui ancorat a la superfície de suport o paviment amb

Condicions tècniques d’Instal·lació dels equipaments de joc AEG

elements de subjecció fixos que impedeixin el desmuntatge sense eines específiques. El fabricant té

ELEMENTS DE JOC AEG

l’obligació d’adaptar els seus sistemes d’ancoratge a les especificacions de PiJBIM, de forma que estiguin
instal·lats amb seguretat. Haurà de subministrar a l’instal·lador, prou especificades en plànols en planta i
secció, les condicions tècniques de la fonamentació i dels ancoratges de fixació al paviment de cada
equipament de joc segons els criteris de PiJBIM. No s’acceptaran elements que no estiguin ancorats sobre
fonaments de formigó (siguin prefabricats o executats in situ).
L’instal·lador té l’obligació d’executar la instal·lació segons les instruccions del fabricant. En el cas de
paviments disgregats (sorra, sauló...), els fonaments de formigó dels suports de l’equipament de joc AEG

Figura 25. Esquema orientatiu de duna de formigó, element de topografia artificial prefabricat

estaran soterrats un mínim de 20 cm respecte el nivell final de la superfície de l’àrea de joc i tindran el
perímetre aixamfranat a 45° i els cantells arrodonits.

Els materials a utilitzar i la disposició dels elements no poden representar un risc ni per als gossos ni per a
les persones. En cap cas s’acceptarà que siguin realitzats amb materials disgregats com ara sauló, terra, i

Els equipaments de joc han de tenir la base ancorada en posició horitzontal, independentment del pendent
del paviment de la zona de joc, que pot arribar a ser del 2%.

altres similars, atesa la desproporcionada càrrega de recursos de conservació que suposa. Caldrà tenir
molt present els aspectes de manteniment i les següents característiques:

La retirada sistemàtica d’arbres madurs en projectes d’urbanització es un signe de mediocritat
professional i ètica.

1)
2)
3)
4)

No presentin arestes ni obertures en què hi pugui haver enganxaments.
Que siguin estructures estables.
Que resultin adequats per a la utilització permanent com a dispositiu de joc.
Caldrà l‘aprovació expressa dels tècnics de PiJBIM del joc proposat.

2.5.3.4.8.

Equipaments fabricats específicament per les AEG

En general, no es permet la instal·lació de pals de “eslàlom” degut als nombrosos accidents que s’han
produït. Així mateix, tampoc es permet la instal·lació d’elements amb fonamentació de formigó somera a
els sorrals, ja que poden produir accidents. Altres elements estaran subjectes a l’aprovació de PiJBIM.
En el cas d’equipaments de joc fabricats amb elements de fusta, la humitat d’aquesta fusta no serà
2
superior al 19% i la densitat mitjana serà com a mínim de 600Kg/m . La baixa humitat disminueix el perill
d’obertura d’esquerdes i l’alta densitat redueix la porositat i facilita la neteja dels grafittis.
D’altra banda, la fusta no presentarà esquerdes naturals o provocades de gruix superior a 0,8 cm. En tot
cas, les esquerdes de la fusta estaran convenientment polides enforma de V i no presentaran estelles. La
fusta utilitzada en els elements de joc AEG disposarà d’una certificació del seu origen legal i sostenible.
2.5.3.4.9.

Instal·lació dels equipaments de joc AEG

a. Responsabilitat per part del mateix fabricant: la responsabilitat per defectes de fabricació de
l’equipament de joc és del fabricant. La garantia mínima serà de dos anys per al conjunt de l’element,
independentment de qui sigui l’instal·lador. El fabricant és també el responsable del muntatge o
engalzat previ dels diferents components de l’equipament de joc abans del seu ancoratge al terra
mitjançant la fonamentació.
b. Responsabilitat per part de l’instal·lador: la responsabilitat de la bona execució de la instal·lació d’un
equipament de joc és de l’agent instal·lador (sigui el mateix fabricant o un tercer: constructors,
personal de PiJBIM, etc.), amb un mínim de dos anys de garantia. Si hi ha danys en l’equipament de
joc per causa d’una instal·lació deficient, la responsabilitat d’aquests danys és de l’instal·lador i aquest
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3.

aigües, clavegueram...) la informació corresponent als serveis instal·lats a l’àmbit d’actuació i els permisos
necessaris per a l’actuació.

AFECTACIÓ I PROTECCIÓ DELS ESPAIS VERDS

Un dels objectius principals de la política de gestió ecològica de la infraestructura verda de la ciutat es la
protecció i la retenció dels arbres ja madurs, tant pel seu valor patrimonial, com cultural i pels seus beneficis

S’han de descriure les característiques i la localització dels cursos d’aigua (rius, rierols, riberes i fonts) i
altres accidents topogràfics en un plànol, i si cal, replantejar-ho en el terreny

ambientals. Aquest apartat descriu les mesures de protecció dels elements vegetals a considerar al
projecte i durant l’execució de l’obra, amb la finalitat de garantir la protecció d’arbres, arbustos, gespes,
àrees amb coberta de sòl vegetal i altres àrees considerades vegetades o rellevants com hàbitats que

Si els serveis d’infraestructures estan afectats per les excavacions o si la maquinària hi ha de treballar a
prop, han d’estar protegits o precintats, o bé han de ser desviats. Els treballs s’han de dur a terme sota la

afavoreixen la biodiversitat, així com la pròpia biodiversitat.

supervisió de les empreses afectades.

El projectes d’espai públic que puguin afectar al patrimoni verd existent s’han de plantejar de forma que el

3.3. AFECTACIÓ A ELEMENTS VEGETALS

procés de disseny es minimitzi l’impacte de les propostes sobre la seva conservació, especialment pel que
fa a arbres ja madurs i establerts i comunitats vegetals valuoses pel seu valor ambiental, especialment

Qualsevol actuació o projecte previst en una zona propera a un arbre inclòs al Catàleg d’Arbres d’Interès

botànic i faunístic.

Local - ja sigui públic o privat -haurà de comptar amb l’informe favorable de PiJBIM i garantir la seva
perfecta conservació i condicions de desenvolupament futur.

Els projectes han de contemplar les mesures necessàries per minimitzar l’impacte dels treballs d’execució
de l’espai verd. Les alineacions d’arbrat existent es mantindran en la traça dels nous projectes

Per norma general, caldrà protegir tot l’arbrat que pugui resultar afectat per treballs de coinstrucció, o per

d’urbanització i el disseny s’adaptarà a les necessitats d’accessibilitat sense afectar arbres i vegetació ja
establerta.

afectacions consequència dels treballs, ja sigui dins o fora de l’àmbit d’obra, tant en la seva estructura com
en el seu aparell radical. Qualsevol actuació que pugui tenir incidència en la vegetació i arbres existents
haurà de comptar amb un informe de PiJBIM.

El pressupostos han de contemplar totes les mesures necessàries per reduir les afectacions al mínim
estrictament necessari. En les previsions d’execució, cal fer servir maquinari de petites dimensions per

Sempre que les afectacions a la vegetació es puguin evitar mitjançant l’ús de maquinari o procediments

evitar compactacions i afectacions de pas a la vegetació existent, o la necessitat de realitzar podes, tales i
transplantaments, que seran actuacions d’últim recurs.

constructius alterantius, els projectes hauran de contemplar aquestes mesures. Les afectacions als arbres
per motius de disseny –tal com obtenir noves alineacions en posicions lleugerament diferents de les
existents- podran ser rebutjades per PiJBIM.

Caldrà protegir tots els elements vegetals afectats pels treballs de construcció que es trobin en bon estat de
salut i amb una raonable expectativa de vida, mesurada en dècades. Els que per raons imponderables no
es puguin protegir, s’han de trasplantar sempre segons el criteri de PiJBIM

PiJBIM podrà requerir mesures compensatòries quan obra afecti un arbre mitjançant l’ús del mètode
“Norma de Granada” per la valoració econòmica de l’afectació, en la data i forma que PiJBIM consideri més
adient per establir la compensació per l’afectació.

Per tal de preservar els elements vegetals, s’han de tenir presents l’Ordenança del Medi Ambient de
Barcelona, títol VII, Verd i biodiversitat, de compliment obligat, i l’Ordenança sobre instal·lacions i serveis en

Els criteris generals per a la determinació de la protecció dels elements vegetals i de les àrees de vegetació

domini públic municipal, Article 63, Protecció de l’arbrat.

són els següents:

ARBRES I ÀREES DE VEGETACIÓ QUE S’HAN DE PROTEGIR TOTALMENT

3.1. PROTECCIÓ DE PATRIMONI VEGETAL
1

Arbres catalogats

2

Espècies protegides

3

Arbres i àrees de vegetació amb valor històric

a respectar. Aquestes inclouen:

4

Exemplars rars o inusitats i/o singulars

1)
2)
3)
4)
5)
6)

5

Arbres i àrees de vegetació d’importància visual

6

Arbres i àrees de vegetació d’importància ecològica i estètica

És responsabilitat dels promotors assabentar als redactors de projectes de les seves responsabilitats
envers el patrimoni vegetal de la ciutat. En funció de l’espai on es realitzi la intervenció i de les
característiques del projecte, caldrà tenir present el conjunt de mesures protectores dels béns patrimonials

Protecció de la vegetació existent.
Conservació de la fauna associada als elements vegetals.
Protecció i aprofitament de la terra vegetal existent.
Protecció de recursos hídrics (fonts, cursos i masses d’aigua).
Avaluació de la viabilitat de trasplantament del possible arbrat afectat.
Protecció dels serveis, mobiliari urbà i elements patrimonials d’especial interès.

ARBRES I ÀREES DE VEGETACIÓ LA PROTECCIÓ DELS QUALS ÉS DESITJABLE
7

Arbres joves, equilibrats, vigorosos i que vegeten bé en la zona
Arbres i àrees de vegetació que haurien d’estar inclosos en l’apartat anterior però que, per alguna
8
raó qualitativa, la seva protecció no es considera prioritària.
Figura 26. Criteris per a la protecció dels elements vegetals

Prèviament a l’atorgament de llicències o permisos de construcció és necessari l’acord entre el promotor i/o
la propietat i PiJBIM per tal de preveure la compensació del valor de la vegetació afectada, d’acord amb la
Norma Granada i el previst a les ordenances i protocols interns de PiJBIM referents a la protecció de

3.4. INFORME DE VEGETACIÓ EXISTENT

l’arbrat.
En els espais verds afectats caldrà respectar al màxim l'arbrat i vegetació existent i es prioritzarà la seva
incorporació en el nou projecte. En cas que no fos possible, caldrà justificació detallada i explicita dels

3.2. PROTECCIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS

motius de retirada i PiJBIM determinarà les mesures adients, com seva preservació i protecció, o la seva
retirada.

Durant la redacció del projecte i sempre abans de començar els treballs de plantació o trasplantament, el
promotor ha de sol·licitar a les institucions i empreses responsables dels serveis (gas, electricitat, telèfon,
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Els projectes en àrees vegetades o arbrades hauran d’incloure un informe de la vegetació existent, que
inclogui la identificació de cadascun dels elements vegetals presents a l’àmbit del projecte, especialment

fora del període de nidificació de la fauna. Aquest període està comprès entre els mesos de març i juliol
(ambdós inclosos).

els arbres, i el grau de la possible afectació. L’informe inclourà un inventari de les comunitats vegetals
existents: flora, herbàcies, arbustos i arbres. Es tindrà en compte si la flora existent és d’interès per a la

En cas de presència de fauna protegida en els elements vegetals afectats on sigui necessari actuar dins el
període de nidificació, caldrà demanar una autorització d’actuació a la Secció de Biodiversitat i Medi Natural

fauna i, d’acord amb PiJBIM, s’avaluarà la seva preservació i la possibilitat d’integrar-la en el projecte.

(Fauna) del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) de la Generalitat de Catalunya a través dels
següent link:https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica.

Aquest apartat serà especialment rellevant en el cas de projectes que es desenvolupin en zones d'interès
natural de la ciutat de Barcelona com són la Serra de Collserola, l’àmbit dels Tres Turons i la muntanya de
Montjuïc. En aquests casos, caldrà parar especial atenció a la preservació dels valors ecològics i
paisatgístics de les comunitats naturals existents.

3.6. TRACTAMENT D’AFECTACIONS I MESURES DE PROTECCIÓ
Tots els treballs propers a les àrees de vegetació es realitzaran de manera que afectin en la menor manera
possible les àrees plantades amb mètodes i procediments aprovats per PiJBIM. S’ha de protegir físicament

Aquest informe precisarà l’aprovació dels serveis tècnics de PiJBIM i en el mateix constarà la informació
següent:
1)
2)
3)
4)

la vegetació de manera efectiva i visible, ja sigui en grup o individualment, com la zona radical.

Inventari detallat de l’arbrat, indicant les seves dimensions generals, i altra vegetació.
Fitxes indicant el grau d’afectació a cada arbre exemplar i a la vegetació.
Estudi de viabilitat de trasplantament dels arbres potencialment afectats.
Proposta bàsica de conservació i protecció de la vegetació existent i de revegetació.

Per a la protecció efectiva de les zones de vegetació amb presència arbrada, així com per a la protecció
d’elements vegetals individuals, seran d’aplicació les consideracions tècniques del PTEV, les instruccions
de PiJBIM i especialment les NTJ.
No es pot intervenir en la zona radical de seguretat que correspon al radi de la zona de seguretat radical

Com principi general, l’arbrat incorporat a l’àmbit de l’actuació prevista es protegirà en la seva totalitat, tant
en la seva estructura i copa com l’espai que ocupa el sistema radical, de qualsevol afectació.

llenyosa calculada a partir del perímetre del tronc més 20 cm. En aquesta àrea no estarà permesa
l'obertura de rases ni altres excavacions per tal d’assegurar-ne l’estabilitat futura de l’arbrat. Per assegurar

Cal posar especial atenció a l’arbrat existent amb especials característiques com ara arbres catalogats que
no poden resultar afectats de cap manera. Altres exemplars no catalogats també poden gaudir d’especial

el control de qualitat en aquest procediment, cal que els projectes superposin aquestes àrees de protecció
amb la xarxa de serveis previstos, xarxa de reg inclosa.

protecció per part de PiJBIM per la seva singularitat individual o en conjunt, espècies inusuals, o altres

Quan resulti inevitable afectar la vegetació existent, serà obligatori l’informe previ. En aquest cas, quan

excepcionalitats, com és la presència en el propi arbre d’espècies de fauna protegida per normativa
autonòmica i estatal.

s'hagi de realitzar el trasplantament de l’arbre, caldrà planificar els treballs per tal que es duguin a terme
dins l’època apropiada. Es prioritzarà el trasplantament dels arbres integrant-los a dintre de l’obra.

Es prioritzarà la seva incorporació en el nou projecte, caldrà justificació explicita de la seva retirada i el
departament corresponent de determinarà la seva preservació i protecció o retirada.

Quan no sigui possible conservar els elements vegetals a l’àmbit de l’obra, tots els que es puguin
trasplantar amb possibilitats de supervivència seran preparats i lliurats al viver de Tres Pins de l’Ajuntament

Durant la fase d’execució de l’obra seran protegits de manera efectiva el tronc, la capçada, i el seu sistema
radical per tal de reduir els possibles efectes negatius, particularment cops, tall d'arrels i compactació del

de Barcelona o altre de l’elecció de PiJBIM, per tal que es puguin replantar en un lloc adequat, sempre a
càrrec del titular del terreny o del promotor del projecte.

terreny.

ESQUEMA DE ZONA DE SEGURETAT RADICAL

3.5. AFECTACIONS A LA FAUNA
La presència de fauna protegida està regulada pel Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de protecció dels animals, per la Llei 42/2007 de 13 de desembre del patrimoni
natural i de la biodiversitat, i per l’article 334 del Codi Penal.
Aquesta normativa indica que no es pot dur a terme cap intervenció en elements vegetals que pugui afectar
ni destruir cap lloc de nidificació o refugi d'espècies animals protegides (mamífers i aus, principalment).
Els promotors de l'obra tenen la responsabilitat de comprovar la possible presència d’espècies animals
protegides en els elements vegetals afectats per les obres pels propis mitjans abans d’iniciar qualsevol
tipus d’actuació. Atenent a la normativa vigent, la destrucció o simple molèstia de llocs de cria o refugi

Figura 27. Esquema de zona de seguretat radical. Font: NTJ 03 E

d'espècies animals protegides pot comportar l'aturada de l'obra i ser constitutiu de delicte penal o sanció
administrativa.

La reforma d’un espai verd que prevegi remoure o suprimir elements vegetals d’estrat arbori dins l’àmbit de
l’actuació i la seva afectació ha de preveure al projecte la compensació de la pèrdua de valor patrimonial

Quan esl arbres i la vegetació existent presentin habitats –tal com espais de nidificació- PiJBIM podrà

que s’haurà de conservar i/o compensar, segons el valor indicat per PiJBIM en un informe previ aprovat

rebutjar l’afectació o determinar les mesure i l’epoca de l’any que s’ha d’efectuar per minimitzar l’impacte
sobre la fauna.

pels seus REPs.
Per tal d’aconseguir una coordinació eficaç entre tots els òrgans municipals intervinents, tant en cas d’obra

Com a norma general i a fi i efecte d'evitar pèrdues d'espècies animals i/o llocs de nidificació, totes les
actuacions de retirada d’elements vegetals arboris afectats amb valoració Norma Granada es duran a terme
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plantacions que garanteixi la reposició dels elements vegetals afectats, d’acord amb la valoració realitzada,
que s'haurà d'aprovar per PiJBIM.

mesos per evitar la formació de fongs per la humitat acumulada entre l’escorça i el cobriment. Desprès
d’aquest període caldrà deixar respirar el tronc durant un mínim de 15-21 dies abans de ser cobert un altre
cop.

La reposició de les zones amb vegetació és realitzarà de la manera més semblant possible a l’estat
originari, un cop hagin finalitzat les obres. El projecte de replantació haurà de respectar els procediments
establerts i inclourà els següents conceptes:

1)
2)

1) Especificació sobre un plànpl dels arbres que s’han de protegir, trasplantar o retirar, amb la seva
senyalització diferenciada corresponent.
2) Delimitació de les zones de tancament de les àrees de vegetació i senyalització dels camins de pas de
la maquinària, amb coordinació amb les xarxes previstes.
3) Mesures de protecció dels possibles exemplars aïllats.
4) Necessitat de poda de brancatge baix o lligats provisionals.
5) Calendari de senyalització, execució i retirada de proteccions i senyalitzacions.
6) Definició d’altres mesures de protecció.
7) Especificació dels elements vegetals de nova plantació amb nom de l’espècie, unitats de cada espècie i
calibres.
8) Calendari previst de plantació dels nous arbres.

3)
4)
5)
6)

En qualsevol cas, el projecte haurà de complir les prescripcions establertes al “Decàleg de protecció
7)

d’elements vegetals durant la realització d’obres”, elaborat per PiJBIM i aprovat per l’Ajuntament de
Barcelona mitjançant Decret d’Alcaldia, i la seva ampliació, i amb caràcter general no es permeten les
activitats següents a les àrees vegetades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

8)

Fer foc.
Instal·lar casetes d’obra.
Modificar el nivell del sòl.
Trànsit de maquinària.
Dipositar i emmagatzemar materials de construcció.
Abocar qualsevol mena de material de residu de l’activitat, com ara ciment, dissolvents, combustibles,
olis o aigües residuals.

9)

10)
11)

CAUSES DE DANYS ALS ELEMENTS VEGETALS
12)

a.
b.
c.
d.
e.

Impactes als troncs i/o branques.
h. Deterioració mecànica de les zones
Contaminació química.
profundes o superficials on viuen les arrels.
Foc.
i. Aïllament d’arbres en zones de difícil accés.
Excés o embassament d’aigua.
j. Descens del nivell freàtic.
Compactació del sòl provocada per l’excés de trepig k. Elevació del nivell freàtic salí.
i la circulació de maquinària, així com per
l. Impermeabilització del sòl, ocasionada per
l’emmagatzematge de deixalles o de materials de
exemple per recobriments estancs.
construcció.
m. Ús inadequat de les eines.
f. Moviments de terres (buidades o terraplenades).
n. Errors en l’aplegada de material.
g. Obertura de rases i altres excavacions.
Figura 28. Causes de danys als elements vegetals durant l’obra

DECÀLEG AMPLIAT DE PROTECCIÓ DE L’ARBRAT
No compactar el terreny que hi ha al voltant dels arbres per evitar afectar l'àrea radical.
Davant la impossibilitat d’impedir l’accés del trànsit i els amuntegaments a la zona radical de seguretat,
la superfície del sòl que es troba al voltant de l’arbre s’ha de recobrir amb una capa de material de
drenatge (grava fina tipus ull de perdiu) amb un mínim de 20 centímetres de gruix, continguda en
1
geotèxtil sobre la qual s’ha de col·locar un revestiment de taulons o d’un altre material semblant* i
protegir els arbres segons indicacions de l’arbrat viari de carrer (punt 6 d’aquest apartat)
S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre dels escocells dels arbres.
Quan sigui inevitable obrir una rasa a menys d’1 metre del tronc, s'haurà de notificar a PiJBIM i’obrir
2
manualment, i en cas d’haver de tallar arrels, és necessària la supervisió de tècnics municipals*
En el cas que calgui intervenir a la zona radical de seguretat les operacions es faran amb mitjans
manuals i sota supervisió de tècnics municipals.
En els casos on les afectacions radicals deixin a la vista arrels de més de 3cm i es preveguin més de
dos dies en aquest estat o hi hagi temperatures elevades, les arrels s'hauràn de protegir amb un
geotextil i mantenir-lo humit durant el temps en que les arrels estiguin al descobert, temps que haurà de
ser mínim.
Per evitar danys mecànics, en l’arbrat de carrer s’ha d’envoltar el tronc amb una tanca de fusta de 2
metres d’alçada com a mínim I incorporant uns tubs corrugats entre el tronc i la tanca de tal manera
que el tub esmorteirà els possibles cops donats a les fustes i aquestes no faran ferides al tronc degut a
3
la fricció i també recollir i protegir de la mateixa manera les branques que puguin ser afectades.*
S'haurà de garantir el reg manual a l'arbrat afectat en el seu sistema radical que no disposi de xarxa de
reg automàtica, o s'hagi d'aturar per afectació de l'obra, i serà l'obra la responsable del seu estat
posterior.
Per evitar danys mecànics en espais oberts, cal col·locar una tanca de fusta o una reixa d’1,2 a 1,8
metres d’alçada a la distància corresponent en cada cas, que englobi la zona radical de seguretat. Si no
fos possible s’acordarà la solució més adient amb PiJBIM.
Per contrarestar una eventual pèrdua d’arrels, cal valorar una poda correctora de la capçada de l’arbre
o el lligat de palmes en el cas de les palmeres, abans de l’inici de l’obra.
No es pot amuntegar material ni col·locar la caseta d’obra sobre els escocells dels arbres ni sobrela
zona radicular de seguretat. No es poden abocar productes tòxics ni restes de construcció al voltant
dels arbres
No es poden utilitzar els arbres com a suport de tanques, senyals i instal·lacions elèctriques o similars,
excepte en el cas que es refereixin a treballs sobre l’arbrat en si.

*1

Aquesta mesura s’hauria de prolongar poc temps i limitar-se com a màxim a un sol període vegetatiu. Quan la protecció ja no sigui
necessària, s’ha de retirar immediatament i ventilar manualment la terra, tot respectant les arrels.
*2
La rasa només es pot obrir manualment i, com a mínim, a 2,5 m del peu del tronc dels arbres o a 2 m si són palmeres o arbres
palmiformes. No es pot tallar cap arrel de més de 3 cm de diàmetre, cal protegir les arrels de la dessecació i de les gelades, i deixar
sempre el tall llis i net als extrems. En cas que no sigui possible el compliment d’aquesta norma, es requerirà una autorització especial
abans de començar les excavacions, amb la finalitat d’arbitrar altres possibles mesures correctores.
*3
La tanca mai no s’ha de col·locar directament sobre les arrels. Si és possible, les branques baixes o pendulars s’han de lligar cap
amunt. Cal protegir el lloc de la lligadura per tal de no danyar les branques ni el tronc.

Figura 29. Decàleg ampliat de protecció de l’arbrat
Les fases de la protecció de l’arbrat són les següents:
1) Localització i identificació dels elements vegetals existents que condicionen l’ inici de l’obra i n’afecten
el desenvolupament.
2) Valoració de l’afectació del projecte sobre els elements vegetals i les seves condicions. Aplicar la “NTJ
03E Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció”.
3) Quan sigui possible, la modificació per part dels paisatgistes i/o enginyers, del projecte constructiu
(freqüentment, un petit canvi en el disseny o la ruta d’una rasa pot tenir influència significativa sobre la
supervivència d’un arbre).
4) Planificació de les tasques de protecció dels vegetals segons decàleg.
5) Comprovació prèvia al començament de les obres que tots els sistemes de protecció dels elements
vegetals estan correctament col·locats.
6) Durant el procés d’execució de les obres, inspeccions periòdiques per comprovar el compliment de
totes les mesures de protecció i avaluar qualsevol dany als elements vegetals.
7) Una vegada finalitzada l’obra, retirada de totes les proteccions amb comprovació de l’estat de tots els
elements vegetals.

3.7. PROTECCIÓ D’ELEMENTS VEGETALS DURANT L’EXECUCIÓ D’OBRES.
Els arbres de la ciutat pateixen danys irreparables durant els treballs de construcció i urbanització, sovint
per desconeixement i manca d’interès pel patrimoni vegetal per part dels professionals implicats.
L’obertura de rases, la compactació del terreny, la impermeabilització del sòl, l’elevació del nivell freàtic,
són factors que cal preveure a l’hora de treballar al voltant dels arbres per evitar malmetre més del
necessari la seva precària existència.
Els arbres que han de restar dins la zona de treball han de tenir el tronc i la zona radical llenyosa protegits
per materials prou resistents als impactes però transpirables. Qualsevol material que envolti el tronc i en
contacte directe amb aquest cal que, a més de ser transpirable, tingui una permanència màxima de 3

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV

77

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV

608

78

8) Inspecció per part de PIJBIM junt amb la direcció facultativa a la recepció de l’obra, i redacció de
l’informe sobre l’estat final dels arbres que el projecte preveia protegir. Si es detecta que s’ha afectat
arbrat o palmeres que es preveien protegir durant l’execució de la mateixa, sigui per negligència o no,
en el moment de la recepció de l’obra, el valor dels elements s’haurà de compensar amb noves
plantacions o econòmicament segons l’aplicació que de la valoració de la norma Granada de cada
element faci PiJBIM.

ESQUEMA PROTECCIÓ DELS ARBRES I SISTEMA RADICAL

CONSIDERACIONS PER A LA PROTECCIÓ DELS ARBRES I DE LA VEGETACIÓ
a. No està permès contaminar àrees de vegetació amb productes nocius; aigües de la construcció,
colorants, dissolvents, olis minerals, àcids, lleixiu, orines, ciments o altres aglomerats.
b. Els arbres i les àrees de vegetació no s’han de regar amb aigües residuals de la construcció.
c. No s’ha d’abocar mai res sobre la zona radical. Si és inevitable, s’ha de procurar que el gruix de les
capes abocades estigui d’acord amb la capacitat de resistència, la vitalitat i la formació del sistema
radical de cada espècie, i també amb les característiques del sòl.
d. No s’ha d’extreure terra de la zona radical.
e. No està permès l’excés o l’embassament d’aigua per desguassos de la construcció en la zona radical
dels arbres i de les àrees de vegetació.
f. No és permès fer foc dins les àrees de vegetació.
g. No s’ha de fer cap tipus de fonament a la zona radical. En cas que sigui inevitable, s’han de construir
fonaments puntuals en lloc de fonaments continus, establint com a mínim 1,5 m de distància de llum
entre ells i amb el peu del tronc. S’ha d’establir la base dels fonaments puntuals allà on no malmetin les
arrels que més clarament compleixin una funció estructural.
Figura 30. Consideracions per a la protecció de l’arbrat

ESQUEMA DE PROTECCIÓ D’ARBRES I VEGETACIÓ

Figura 32. Esquema de protecció d’arbres i el sistema radical. Font: PiJBIM

ESQUEMA DE RASA I DISTÀNCIA A PROTECCIÓ D’ARBRES 1

Figura 31. Esquema de protecció d’arbres i vegetació. Font: PiJBIM

Figura 33. Esquema de rasa i distància a protecció d’arbres 1. Font: PiJBIM
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3.8.2.

ESQUEMA DE RASA I DISTÀNCIA A PROTECCIÓ D’ARBRES 2

Arbres a reubicar dins el mateix espai

Sempre que sigui possible els arbres existents es reubicaran al’espai afectat i d’acord amb PiJBIM per tal
de fomentar els processos naturals, simbiòtics i les relacions establertes amb la fauna com el refugi i la
nutrició.

3.8.3.

Arbres a reubicar en un altre espai dins la ciutat

Si no és possible tornar a plantar l’arbre dins l’espai d’origen, cal trobar ubicacions al més a prop possible
per a la seva plantació en altres espais de la ciutat en col·laboració amb PiJBIM.

3.8.4.

Arbres a retirar amb destí al viver de recuperació

Preferentment, abans que retirar els arbres amb destí al viver de recuperació, es buscaran llocs alternatius
pel seu transplantament. Si no és possible trobar un emplaçament adient, es pactarà amb PiJBIM la seva
retirada temporal al viver de recuperació, sempre que hi hagi disponibilitat d’espai.
Els arbres fins a 60 cm de perímetre de tronc s’han de portar encubetats -o encuberat-los un cop arriben al
viver per part de l'obra- per tal que puguin estar disponibles per a la plantació a una nova destinació el més
ràpid possible. Les espècies hauran d’estar clarament identificades.
Els arbres de perímetres superiors han d’anar als vivers d’aplec previ control de qualitat per PiJBIM, que
pot acceptar o no aquest arbrat. S’aplicarà el “Protocol de trasplantament i recepció de l'arbrat en viver
municipal”.

Figura 34. . Esquema de rasa i distància a protecció d’arbres 2. Font: PiJBIM

3.9. AFECTACIÓ A MASSES ARBUSTIVES
3.8. AFECTACIONS ALS ARBRES I PALMERES

Durant el procés de redacció del projecte revisar la vegetació existent i detectar aquells exemplars que
siguin d’especial interès per tenir característiques destacables, per integrar-los o per ser reaprofitats dins el
projecte.

Quan pels danys ocasionats a un arbre palmera resulti, mort, abatut o malmès o quan no sigui possible el
seu trasllat o el manteniment dins l’àmbit d’afectació per obres o altre motiu, PiJBIM valorarà l’exemplar
segons la Norma Granada a efectes d’indemnització, de manera que el promotor haurà de preveure una
compensació econòmica en concepte noves plantacions a favor de l’Ajuntament.

En el cas de ser exemplars d’especial interès, es procurarà incloure'ls en el projecte evitant el seu trasllat o
afectació. Seran protegits de la mateixa manera que els arbres o posant tanques de protecció al seu

En els casos que s’afecti un arbre o palmera catalogada, PiJBIM podrà quantificarà el valor de l’arbre
mitjançant un mètode que pot excedir els paràmetres de la Norma Granada.

voltant. Si malgrat tot cal afectar-los, en el cas que es tracti d’exemplars singulars per la seva exclusivitat,
caldrà avisar als responsables d’Equipament Vegetal per si cal obtenir material vegetal per a la seva
reproducció al viver. El trasplantament es realitzarà en l’època més adequada possible i sempre afectant el

3.8.1.

mínim possible les arrels. Un cop extrets, s’hauran de plantar al seu lloc definitiu sense esperes
intermèdies.

Arbres a retirar definitivament

La retirada definitiva de l’arbrat només es contempla en els casos de que no fos possible la conservació o
trasplantament de l’arbrat afectat. Es donarà valor segons la Norma de Granada per la seva compensació i
es procedirà a la seva retirada previ acord amb els tècnics de l’Ajuntament.

Aquells arbustos que puguin ser reaprofitats, es podaran prèviament a la seva extracció i es respectarà un
volum de pa de terra suficient que asseguri la seva supervivència.

El valor obtingut de les afectacions produïdes (arbres o palmeres retirades no trasplantades) i dels arbres o
palmeres previstos a la replantació haurà de ser equivalent. El valor de la nova plantació es detraurà del

Tots els elements vegetals que puguin ser susceptibles de reaprofitament, s’inclouran en un llistat amb el
nom, el port i les unitats aproximades i s’informarà durant la fase de projecte de manera que hi hagi temps

valor de la vegetació existent eliminada d’acord amb l’aprovació de la Norma Granada a la comissió de
govern del 22 d’abril de 1993.

suficient per poder buscar una nova ubicació en altres indrets a aquestes plantes i planificar les actuacions

En cas que la nova plantació no cobreixi el valor de la vegetació existent afectada, PiJBIM podrà demanar

En el cas que calgui entestar-los degut a la impossibilitat de poder fer el trasllat directe, els contenidors

una compensació econòmica equivalent a la diferència, amb l’objecte de compensar en altres espais verds
veïns la biomassa vegetal perduda en la mesura del possible.

tindran la mida suficient per tal de contenir les arrels folgadament, s’hauran de col·locar en un espai
d’ombra i separades de manera que les parts aèries de les plantes no s’interfereixin entre elles.

a fer.

S’executaran totes les operacions que necessàries per garantir el seu manteniment, posant especial
atenció al reg. Aquest aplec serà temporal i caldrà plantar la vegetació al seu lloc definitiu el més aviat
possible.
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3.10.

TRASPLANTAMENT D’ELEMENTS VEGETALS EXISTENTS

ÈPOCA DE TRASPLANTAMENT
a) Durant el període de repòs vegetatiu i
especialment al final, abans de la brotada
Caducifolis de clima fred
*Hivern
primaveral.
b) Després de la caiguda de les fulles.
c) Preferentment al final del període del repòs
*Final d’hivern
vegetatiu i abans de la brotada primaveral.
Perennifolis
de
fulla
ample
d) Preferentment al final del període de repòs
*Final d’estiu
vegetatiu d’estiu i abans de la brotada de tardor.
Perennifolis
de
fulla
e) Arbres no trasplantables atesa la dificultat que comporta el
estreta
(coníferes
i
procediment, cal consulta amb PiJBIM
resinoses)
f) Necessiten temperatures suaus i càlides.
*Primavera
Preferentment espècies subtropicals.
Espècies de climes càlids,
palmeres i afins
*Començament
g) Preferentment palmeres i similars.
d’estiu
* Dins del període de repòs vegetatiu, les plantes llenyoses restringeixen el seu creixement a les arrels, per
la qual cosa és l’època de màxima activitat rizogènica.
Figura 36. Època de major idoneïtat i tolerància al trasplantament

Els arbres catalogats d’interès local a la ciutat de Barcelona no es poden trasplantar. El trasplantament d’un
arbre o d’un arbust exemplar ha de ser sempre l’última opció que s’ha de realitzar seguint els criteris de
PiJBIM.

Perennifolis

Cal que les especificacions de projecte sobre tècniques de trasplantament dels arbres i arbustos exemplars
garanteixin el reeiximent i la salvaguarda dels exemplars afectats, amb un capítol dedicat a l’efecte al
pressupost.
En el cas que les condicions de transplantament no siguin viables es desestimarà aquesta operació d’acord
amb PiJBIM.
FACTORS PER AVALUAR LA VIABILITAT DEL TRASPLANTAMENT
Forma de creixement i dimensions de les arrels i de la part aèria.
Gènere, espècie, tipus i varietat d’arbre/arbust.
Època de trasplantament i termini d’execució de les operacions del transplantament.
Estat de salut, vitalitat i expectativa de vida futura segons els danys soferts a la part aèria i a les arrels.
Condicions agroclimàtiques, edàfiques i mediambientals de la zona d’extracció i tolerància a les
condicions del nou emplaçament.
6) Termini d’execució de les operacions del transplantament.
7) g) Serveis que es puguin afectar
FAVORABLE
DESFAVORABLE
a) Arrels somes.
a) Arrels en profunditat.
b) Arrels fibroses.
b) Arrels grans i insuficients.
c) Arrels a prop del tronc.
c) Coníferes.
d) Arbres caducifolis.
d) Arbres madurs.
e) Arbres conreats en viver.
e) Arbres de generació espontània.
f) Terreny argilós.
f) Sòls pobres.
g) Arbres joves.
g) Terreny sorrenc.
h) Palmeres.
Figura 35. Factors per avaluar la viabilitat del transplantament

1)
2)
3)
4)
5)

FASES I TASQUES DEL TRANSPLANTAMENT
a) Treballs previs de planificació.
d) Tractaments fitosanitaris i
PRE
sanejament.
b) Protecció de l’exemplar en treballs de
TRASPLANTAMENT
construcció.
e) Equilibri hídric.
c) Realització de talls correctes.
a) Dimensionament del pa de terra.
d) Extracció.
EXTRACCIÓ
I
b) Repicaments previs.
e) Transport.
TRANSPORT
c) Formació del pa de terra definitiu.
f) Dipòsit temporal.
a) Obertura del clot de plantació.
e) Aspratge i ancoratges.
b) Drenatge i aeració.
f) Encoixinat.
PLANTACIÓ
c) Plantació.
g) Protecció de l’exemplar
d) Reg.
trasplantat.
a) Manteniment de condicions del sòl.
d) Sanejament.
POST
b) Reg.
e) Control i seguiment.
TRASPLANTAMENT
c) Aportació d’adobs.
Figura 37. Fases i operacions del trasplantament

En funció de si s’han realitzat operacions prèvies al trasplantament es classificarà els exemplars com:
1) Exemplars que han estat preparats per al trasplantament.
2) Exemplars que no han rebut cap operació prèvia al trasplantament.
Les tècniques i les opcions que s’han de tenir en compte en les operacions de trasplantament varien. Cal
parar especial atenció a aquells exemplars en què, per la combinació de mida i pes, és necessari l’ús de

3.11.

TRASPLANTAMENT D’ARBRES

maquinària especial per dur a terme l’operació.

Alguns arbres son susceptibles de transplantament amb garanties d’èxit, en funció del seu creixement i

En tots els casos, cal la valoració d’afectació i l’autorització de PiJBIM, i garantir el seguiment de les

condicions del seu emplaçament. Els exemplars que després d’una valoració tècnica per part de tècnics
d’arbrat de PiJBIM es considerin en condicions adients per realitzar el seu trasplantament, podran ser

ordenances municipals. En tots dos casos, si la grandària de l’arbre ho requereix, cal estudiar l’ús de

sotmesos a aquesta operació.

tècniques i maquinària específiques.
Una programació correcta del trasplantament repercuteix molt favorablement en el procés, sobretot en

3.11.1.

aquells exemplars que són difícils de trasplantar.

Operacions prèvies

Abans d‘iniciar les operacions de trasplantament, cal tenir en compte els següents aspectes:

Les tasques bàsiques d’un trasplantament executat correctament són:

1) Senyalització: cal indicar els arbres a trasplantar mitjançant la penjada de cartell/s, d’acord al model
establert per PiJBIM, indicant les operacions que es duran a terme , així com les dates previstes de
l‘operació.

a) Extracció a partir del pa de terra.
b) Regulació de l’equilibri hídric i protecció de l’escorça.

2) Protecció: realitzar tasques de protecció al voltant de la/es unitat/s a trasplantar mitjançant la col·locació
de tanques o similars per tal d’allunyar el pas de vehicles o possibles elements mòbils a prop de l’àrea
d’afectació de l’arbre. També s’envoltarà el tronc amb elements temporals, com manta de jute o similar,
per tal que no pateixi cops o ferides durant les operacions de trasplantament.
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El diàmetre del pa de terra ha de ser 2-3 vegades la circumferència del tronc, mesurat a 1 m d’alçària del
terreny i 1-2 vegades en alçària.

3) Reg de suport: sempre que es pugui, es recomana realitzar regs quantiosos ( de més de 80 litres) dies
abans del trasplantament. D’aquesta manera s’aconsegueix que l’arbre tingui reserves d’aigua i a més
el terreny presentarà menys resistència alhora de realitzar les excavacions i el pa de terra.

Un cop obertes les rases perimetrals, es col·locarà malla metàl·lica des del coll i protegint tot el pa de terra
fins a arribar a la base per a la seva posterior relligada.

4) Poda de transplantament: la poda ha de facilitar el moviment de l’arbre. Ha de ser lleugera, deixant
tirassaves. Cal mantenir l’estructura i fer només una aclarida.

Les arrels que es trobin es tallaran amb serra manual, sense deixar esqueixades ni danys. Es fixarà la
malla metàl·lica al voltant del pa de terra per anar formant-lo fins a arribar a la base del pa de terra, on amb

5) Tractaments fitosanitaris/antitranspirants : depenent de l’estat fitosanitari de l’arbre/es, es pot
recomanar l’actuació d’una intervenció per garantir la seva estabilitat i reduir possibles proliferacions de
la infecció detectada. El procediment d’aquesta actuació seguirà les prescripcions que cal dur a terme
per a aquests ocasions i que queda recollit en el PTEV.

el suport d‘una grua, s’inclinarà l’arbre que prèviament haurà estat subjectat per dos punts mínims (al coll
de l’arbre i a 2/3 de l’alçada del tronc). El pa de terra es protegirà amb una manta de jute o sac per evitar
cops o danys.

6) Si l’actuació es realitza en el límit de l’època de trasplantament (primavera-estiu) o bé, es tracta
d’arbres de fulla perenne, és d’obligat compliment l’aplicació d‘un antitranspirant per reduir la pèrdua
d‘aigua.

El tall de l’arrel basal es realitzarà preferentment fent passar un cable d’acer (12-15 mm diàmetre) amb el
suport d‘un tràctel.

7) Control de serveis i recorregut: el responsable del trasplantament ha de sol·licitar la informació de
serveis soterranis dins de l’àmbit d’actuació mitjançant acta TIC i sota la plataforma ACEFAT,
preferentment. També es sol·licitarà dels serveis aeris que puguin estar dins les operacions de
preparació o del recorregut del moviment de l’arbre..

Abans de realitzar cap moviment, caldrà marcar la cara nord de l’arbre per respectar l‘orientació original a
l’emplaçament definitiu.
Un cop configurat el pa de terra i subjectat l’arbre s’anirà aixecant amb el suport d‘una grua per començar el
seu transport a la posició definitiva.

8) Cal que també sigui analitzat i estudiat el recorregut des de la posició inicial fins a la definitiva, per tal
de conèixer les mesures que s’hagin de prendre, com tall de trànsit, ocupació de via pública, etc.
Qualsevol mesura que s’hagi de tenir en compte anirà a càrrec del responsable del trasplantament per
tal que sol·liciti els permisos pertinents amb l’antelació suficient.

3.11.4.

Transport

El transport es realitzarà preferentment amb l’arbre col·locat de manera horitzontal, evitant que hi hagi

3.11.2.

projeccions fora del vehicle. Caldrà la seva subjecció o immobilització dins de la caixa del camió, per tal que

Precaucions

durant el recorregut no pateixi moviments innecessaris. Si el recorregut és llarg, caldrà protegir la caixa
amb una tela per evitar la deshidratació.

Si l’arbre presenta reixes o relligues, aquestes s’hauran d’extreure sense fer mal bé el coll de l’arbre. Si
l’arbre ha generat llavi al voltant d’aquesta estructura, es retirarà amb cura o bé es deixarà la part que
estigui cohesionada.

3.11.5.

Obertura del clot de plantació

Davant la presència de cartells informatius sobre l’arbre a trasplantar, aquests es retiraran i es deixaran al
servei de PiJBIM.

Caldrà obrir el clot de plantació amb una antelació mínima de 24h per validar la qualitat del terreny. En cas

Qualsevol element de mobiliari urbà (bancs, papereres, cadires,...) que pugui resultar afectat pel
transplantament, serà retirat pel responsable del trasplantament i ubicat allà on determini PiJBIM.

La mida del forat haurà de ser ‘aprximadament un terç més gran del diàmetre del pa de terra, assolint un

3.11.3.

que calgui fer esmenes per millorar la permeabilitat o la textura, caldrà fer-los en aquest moment.

mínim de 50 a 80cm més d’ample, segons les indicacions de PiJBIM.
La terra retirada s’abassegarà al voltant del forat i és millorarà si cal segons els paràmetres de terra per a

Operacions extracció i transport

arbrat que es determina al PTEV.

Amb anterioritat al trasplantament es realitzaran actuacions de repicament per afavorir el desenvolupament
de noves arrels. Per dur a terme aquestes operacions, es faran les demolicions de paviment necessàries
que quedaran anivellades amb tot-ú i/o sauló durant el temps necessari per garantir el trànsit de vianants.

Cal verificar el drenatge del forat i col·locar una capa de sorra o grava fina en la base, amb un tub d’aeració
per facilitar el reg profund.

El pa de terra es realitzarà de manera mixta: manual i amb màquina. Les rases inicials i/o demolició de

És necessari regar sempre de manera abundant abans de la plantació d’arbres per idebntificar possibles
entollaments o dificultats de drenatge i per eliminar possibles bosses d’aire en treenys condicionats.

paviment serà amb el suport de màquina petita per un millor control i evitar danys. Un cop obertes les rases
principals, es continuarà de manera manual per el desenvolupament del pa de terra.

3.11.6.
PROPORCIONS APROXIMADES ENTRE PERÍMETRE-DIÀMETRE-ALÇADA-PES
circumferència (cm)
diàmetre pa terra (m)
alçària pa terra (m)
pes exemplar (tm)
30
0,75
0,5
2,5
40
1
0,6
3,3
50
1,25
0,75
3,9
60
1,5
0,9
4,6
70
1,75
1,05
5,9
80
2
1,2
7,6
90
2,25
1,35
9,3
100
2,5
1,5
11
Figura 38. Transplantament de grans exemplars. Font NTJ-08E
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L’arbre es presentarà dins del clot o rasa de plantació verticalment i correctament orientat. Si les parets del
clot de plantació són argiloses, es rasparan per facilitar la penetració de les arrels. La cota del coll de l’arbre
ha de coincidir amb la que marca la cota acabada del terreny, i l’aportació de terres no pot estar ni per sota
ni per sobra d’aquesta referència.
Les terres prèviament abassegades i millorades es col·locaran al voltant del pa de terra, cobrint el clot de
plantació i omplint bé fins a la cota inferior. A més, es configurarà un cavalló de reg de 30-40cm d’alçada
per rebre l’aigua de reg i formar un clot de plantació en superfície d‘uns 50a 80cm de diàmetre mínim.
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Després de la plantació l’arbre es regarà de manera abundant per eliminar possibles bosses d’aire i
fomentar l’assentament de les terres i altres materials emprats en la plantació.
Segons les característiques de l’emplaçament i les directrius de PiJBIM, caldrà garantir la seguretat de
l’entorn de l’arbre amb la instal·lació de sosteniments artificials, que poden ser soterrats o aeris, i que
garanteixin la seva estabilitat davant de cops de vent o altres elements externs. .
S’ha de garantir una periodicitat de reg per afavorir el desenvolupament de noves arrels, aquests regs es
realitzaran durant al menys 1 any i seran responsabilitat de l’executor del trasplantament. A tal efecte
s’executarà una xarxa de reg específica per a l’arbre trasplantat, d’acord als requeriments tècnics descrits
del PTEV.

3.11.7.

Operacions post-plantació

Totes les operacions que es portin a terme es faran sota la supervisió dels serveis tècnics de PiJBIM.
Durant la primera brotada de l’arbre, es realitzarà una poda de neteja per retirar el brancatge sec i que pot
representar un perill amb la seva caiguda.
Qualsevol operació a realitzar que no estigui descrita en aquest document, cal que tingui el vistiplau previ
dels serveis tècnics de PiJBIM.

3.12.

INTERVENCIÓ PER INCOMPLIMENT

En els casos d’incompliment de les obligacions dels promotors i titulars, públics o privats, de conservar les
plantacions i els espais verds, PiJBIM podrà prendre totes les mesures necessàries per obligar-los a la
realització dels treballs necessaris, i podrà procedir a la seva execució forçosa, tot exigint-los el pagament
de les despeses incorregudes, sens perjudici de la sanció que en el seu cas pugui correspondre.
UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
Unitat d’elements protectors per arbre (unitats d’arbres protegits) i ml de tanca per a la protecció d’àrea
de vegetació.
Unitat d’arbre trasplantat
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ordenança del medi ambient de Barcelona aprovada en sessió de 25 de febrer de 2011 i publicada al
BOPB el dilluns 2 de maig de 2011.
NTJ 03E: 2005. PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS EN ELS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ.
NTJ 08E: 1994. TRASPLANTAMENT DE GRANS EXEMPLARS.
DMA 04 Manual de Gestió de l’Arbrat Viari de Barcelona.
NTJ-08E. Transplantament de grans exemplars.
MP10 El transplantament d’arbres i palmeres.
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4.

L’acceptació o el rebuig dels elements simples és competència de la direcció facultativa de l’obra, que
estableix els seus criteris d’acord amb les normes i finalitats del projecte.

CONDICIONS DELS ELEMENTS SIMPLES

S’entenen com a elements simples tots aquells materials i elements destinats a la consecució de l’obra de
jardineria objecte del present plec de condicions. Les característiques tècniques generals dels elements

Els elements simples rebutjats han de ser retirats ràpidament de l’obra, tret que disposin de l’autorització
expressa de la direcció facultativa de l’obra, que podrà sotmetre’ls a les proves que creguin necessàries.

simples són les definides i descrites en el document del projecte de jardineria i, si escau, en el plec de
condicions particulars. La direcció facultativa les haurà d’examinar, comprovar i acceptar, o bé rebutjar si no

Els materials han d’ajustar-se a les normatives vigents per a cada tipus de material i a les dimensions i
característiques definides pel projecte, el plec de condicions particulars i el plec de prescripcions generals.

compleixen les condicions exigides.

S’acceptaran les toleràncies de variació recollides en cadascun d’aquests documents referents als

En aquest capítol es descriuen les prescripcions generals que han de complir i a les quals han de trobar-se
subjectes els elements simples, essent d’aplicació, com és natural, totes aquelles prescripcions que

elements simples.

s’assenyalin específicament en els subsegüents apartats del present plec de prescripcions o en el plec de
condicions particulars de determinades obres que així ho requereixin.

El contractista ha de permetre l’accés als vivers, fàbriques o instal·lacions on es trobin els materials a la
direcció facultativa de l’obra, que ha de poder efectuar totes les proves que consideri necessàries.
Els assaigs i les proves dels elements simples els poden dur a terme laboratoris especialitzats en la matèria

4.1. TRANSPORT

sempre que sigui necessari i així ho consideri la direcció facultativa de l’obra. En cas de resultat negatiu, el
cost dels assaigs anirà a càrrec del contractista.

El transport dels elements simples s’ha de dur a terme de manera adequada a la naturalesa, la dimensió i
altres característiques de l’element simple, vetllant per la seguretat i la integritat de l’element, que no ha de

Els assaigs, les verificacions i les comprovacions dels elements simples només afecten aquests elements,

patir cap mena de desperfecte ni alteració durant el procés. A aquest efecte, cal prendre’n les mesures i
accions adequades.

que s’entenen únicament com una recepció parcial o temporal fins que no quedin integrats en el conjunt de
l’obra i se n’efectuï la recepció definitiva.

El transport s’ha de dur a terme de la manera més adequada a les necessitats de l’element simple, però

4.5. REPOSICIÓ

també a les necessitats de l’obra. En qualsevol cas, amb la promptitud i la diligència adequades a aquests
dos factors.

Els materials que no hagin estat acceptats per la direcció facultativa de l’obra en el moment de la recepció o
de l’examen, o bé durant el període de garantia, hauran d’ésser substituïts per altres, a càrrec del

4.2. EMBALATGES I PROTECCIONS

contractista, que sí puguin ser acceptats després de sotmetre’s al mateix procés de valoracions per part de
la direcció facultativa de l’obra que l’element simple al qual substitueixen.

Els elements simples s’han de transportar degudament embalats i protegits perquè no pateixin cap
alteració, modificació, dany o degradació durant el transport ni durant la manipulació anterior i posterior al

4.6. EMMAGATZEMATGE

transport, que també haurà de ser l’adequada a la naturalesa de l’element per tal de que aquest es
mantingui íntegre en les seves qualitats. Es prefereixen, en general, aquells embalatges i proteccions

Els elements simples s’han d’emmagatzemar, quan sigui necessari, de manera que se n’asseguri la
idoneïtat per a l’ús i una possible inspecció en qualsevol moment.

constituïts per materials no perjudicials per al medi ambient, ni per la seva fabricació ni per la seva
manipulació, i preferentment reciclables.

Cal tenir especial cura d’emmagatzemar en un lloc idoni aquells elements simples que per les seves
característiques necessitin atencions especials de conservació o manteniment, sobretot pel que fa a les

4.3. DOCUMENTACIÓ

plantes vives o a elements fràgils, així com als productes fitosanitaris, químics o amb alt grau
d’inflamabilitat.

Els elements simples s’han de transportar i ser recepcionats amb la documentació prescrita o adequada a
cada element. En aquesta documentació, hi han de constar les dades identificatives, descriptives,
convenients o prescriptives, si n’hi ha, per a cada element simple.

4.7. CONTROL DE QUALITAT
Els elements simples que s’hagin d’utilitzar als projectes d’espais verds estaran sotmesos als controls de
qualitat propis del projecte d’urbanització. En el cas dels elements de jardineria, PiJBIM podrà efectuar

4.4. INSPECCIÓ, ASSAIG I EXAMEN
Corresponen a la direcció facultativa de l’obra la inspecció, els assaigs i l’examen per a l’acceptació o el
rebuig dels elements simples.

controls de qualitat específics, de manera que se n’asseguri la idoneïtat dels mateixos, i serà obligació del
promotor o gestor del projecte generar el procediment i l’oportunitat per realitzar-los.

En general, els elements simples han de reunir les condicions següents:

Els projectes hauran de contemplar partides específiques a l’efecte, que en el cas de la vegetació implicarà

1) Ajustar-se a les especificacions del PTEV en les parts generals, i particularment en aquelles que siguin
afectes.
2) Ésser examinats per PiJBIM i per la direcció facultativa.

complementar els amidaments previstos fins a un 5 o 10% de les unitats estimades per poder comprovar la
seva idoneïtat de forma destructiva –retirant les plantes del contenidor i obrin el pa de terra- si cal, i realitzar
les proves necessàries per verificar al qualitat dels sistemes radicals i altres aspectes.
El REPs de PiJBIM podran instruir la retirada i substitució de partides de vegetació que no compleixen amb

Aquesta acceptació en principi no s’entén com a definitiva i queda supeditada a l’absència de defectes de
qualitat o d’uniformitat, considerats en el conjunt de l’obra, o a l’existència de defectes o vicis ocults

les normes de qualitat, especialment pel que fa a un arrelament insuficient o dimensions inferiors a les
especificades.

observats i comprovats amb posterioritat.
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CONDICIONS DE LES PLANTES I EXECUCIÓ DE LES PLANTACIONS

Les plantes s’han de mantenir en bones condicions durant el temps que estiguin al viver d’obra i fins al
moment de la plantació, especialment l’emmagatzematge d’espècies vegetals subministrades en contenidor

Els elements vegetals s’han de presentar correctament embalats i en bones condicions físiques en el
moment del seu lliurament, correctament regats, sense cops, trencaments ni ferides, de manera que sigui

o pa de terra protegit amb malla metàl·lica o guix que no es puguin plantar el mateix dia. Es consideren
incloses dins d’aquesta unitat d’obra la preparació i la comprovació del terreny a peu d’obra.

5.

factible el seu normal desenvolupament posterior. El sistema radical ha d’omplir correctament el contenidor,
de forma que el pa de terra mantingui la seva integritat en treure les plantes.

D’acord amb el previst al projecte, habilitar una zona viver dins l’obra per fer aplec del material vegetal de
forma que es mantingui la seva qualitat, d’acord amb les indicacions següents:

Els arbres s’han de ser presentar amb pa de terra, contenidor, air-pot, o similar, sense podar i correctament
1)
2)
3)
4)
5)
6)

fletxats. El coll dels arbres s’ha de presentar al seu nivell natural, sense soterrar en el procés de repicat,
amb un sistema radical correctament desenvolupat i sense espiralitzar.
No s’accepten plantes recentment entestades amb sistemes radicals que no omplin el nou test ni hagin
consolidat el substrat. Per evitar el frau en el subministrament, les plantes hauran de guardar la
correspondència entre dimensió de la planta, dimensió del test i temps de creixement.

7)
Per poder plantar sempre en bones condicions, s’ha de garantir el correcte transport de les plantes, que
han de ser protegides del sol i el vent durant tot el trajecte. És essencial tenir en compte les necessitats de

8)

les plantes durant el temps d’aplec abans de la seva plantació, reg i protecció física inclosos.

9)

Per facilitar el desenvolupament dels elements vegetals plantats a l’etapa inicial s’han de preveure la

10)

provisió d’aspres, ancoratge, reg, tancament i senyalització provisional per les plantacions durant el seu
període d’establiment.

11)
És obligatori aportar els documents que acreditin les bones condicions fitosanitàries dels vegetals que es
plantaran. PiJBIM podrà exigir que tots els elements vegetals destinats a la plantació als espais públics de
la ciutat de Barcelona portin el passaport fitosanitari de la Unió Europea a la unitat comercial de distribució.

L’espai d’aplec ha d’estar resguardat del vent.
És important evitar que l’arbrat estacionat broti abans de la plantació.
El material vegetal no es pot deixar apilat.
El temps màxim d’aplec en obra d’arbres i arbustos i altres plantes és de 7 dies.
No es poden estacionar al viver d’obra les plantes vivaces, les gramínies, ni els pans d’herba.
És responsabilitat del contractista mantenir i reposar les plantes sense cap càrrec dins de l’obra, i el
viver d’obra ha d’estar tancat, almenys provisionalment, per evitar robatoris.
Protecció contra la insolació en cas de plantació a la primavera-estiu, amb malles d’ombra de petita
estructura metàl·lica i malla del 70%.
Protecció contra el fred en cas de plantació a la tardor-hivern, amb palla al voltant dels contenidors, pa
de terra o guix.
En el cas de plantes més càlides, està prohibit emmagatzemar-les a l’hivern, i en tot cas, s’han de tenir
al túnel de plàstic.
El pa de terra ha d’estar sempre a l’ombra, cobert amb sauló o palla, i s’ha de mullar fins a l’interior. El
pa de terra amb guix s’ha de regar pels forats de dalt. Les plantes subministrades en contenidor s’han
de regar diàriament.
S’ha de vigilar l’estat fitosanitari del material aplegat i, en cas necessari, s’ha de demanar permís a
PiJBIM per efectuar el tractament fitosanitari oportú.

PiJBIM podrà exercir tasques i operacions de control d'execució de tot el procés de subministrament aplec i
plantació del material vegetal, i emetre les instruccions pertinents a les direccions facultatives,

5.1. SUBMINISTRAMENT DE VEGETACIÓ

subministradors i contractistes per efectuar les tasques necessàries o corregir la seva execució segons el
seu criteri.

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al PTEV en condicions referides al cultiu, estat

Els punts de control més destacables són els següents:

fitosanitari, aspecte i presentació, i el subministrador ha d’executar totes les feines necessàries per a què
l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions. El subministrament inclou el
transport de l'espècie vegetal fins al punt de plantació o d’aplec que PiJBIM determini.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Les característiques de les plantes no han de quedar alterades pel seu transport ni la seva manipulació,
que s’han de fer seguint les indicacions de la NTJ corresponent, en funció de cada espècie i tipus de
presentació.

Inspecció visual de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
Revisió i control de la plantació acabada.
Inspecció visual de la unitat plantada.
Presa de mostres i control de qualitat.
Instruccions per la correcció de les irregularitats observades.

És fonamental evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria de la planta en el transport, sobretot
UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
Unitat mesurada per unitat de planta subministrada.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Reglament UE 2016/2031, relatiu a les mesures de protecció contra les plagues dels vegetals,
Reglament UE 2019/2072 on s’estableixen les condicions uniformes i Reglament UE 2017/2313
NTJ 07A:2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.
NTJ 07D:1996. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.
NTJ 07E:1997. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.
NTJ 07F:1998 Subministrament del material vegetal. Arbustos.
NTJ 07I:1995 Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.
NTJ 07C:1995 Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.
NTJ 07P:1997 Subministrament del material vegetal. Palmeres.
NTJ 07Z: 2000. Transport, recepció i aplegada en viver d’obra.

si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra,
especialment si aquest no presenta protecció.

5.2. APLEC DE VEGETACIÓ
El projecte de plantació ha de preveure l’emmagatzematge i la plantació provisional de vegetació si les
característiques del projecte ho demanen. Les plantes s’han d'emmagatzemar a l'obra segons tipus,
varietat, dimensions i presentació, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les
existències.
Les obres han de preveure i disposar d'un lloc controlat per la direcció facultativa dels treballs per l’aplec i
aclimatació de material vegetal que es subministra però no es pot plantar immediatament, sigui qual sigui la
presentació. A tal efecte s'ha d'habilitar una rasa per introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o
algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent
fort i el sol directe.
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5.3. ARBRES

2) Arbre de zona: arbre en trama urbana, sobretot en parterre o sauló, que per la seva situació no afecta
edificis ni el pas de vehicles, per la qual cosa la poda és diferent en freqüència i forma de la de l’arbrat
viari.
3) Arbre de parc: arbre situat dins d’un parc o jardí, inclosos els interiors d’illa, amb una necessitat de
manteniment equivalent a la de l’arbrat de zona.
4) Arbre de zona naturalitzada: arbre situat dins d’una zona naturalitzada —abans anomenada forestal—
normalment fora dels camins marcats dins dels parcs o les zones verdes, amb criteris de poda
específics adaptats a aquesta circumstància.

Els arbres són un pilar essencial dels projectes d’espais verds i cal tenir-hi especial atenció amb la seva
selecció ja que constitueixen una xarxa que connecta tots els espais verds de la ciutat. Són els principals
prestadors de serveis ecosistèmics en el verd urbà, alhora que mantenen una funció estructural com a
organitzadors de l’espai i la seva percepció.
La ciutat de Barcelona es va adherir en 1995 a la “Carta de Barcelona. Declaración del Derecho al Arbol en
la Ciudad, del 2 de Junio de 1995” i als seus principis. Des de llavors, ha estat una ciutat capdavantera en
el desenvolupament de polítiques de plantació i conservació de l’arbrat, com una mesura de millora

CATEGORÍES D’ARBRES I PALMERES PiJBIM

ambiental concreta i contundent.
Per aquesta raó, l’Ordenança general de medi ambient de l’Ajuntament de Barcelona (OMA), en el seu Títol
7 - Espais verds i biodiversitat i als annexes corresponents, els dedica direrents apartats, les condicions
mínimes en relació amb l’arbrat envers les noves urbanitzacions o la modificació de les existents.

1a categoria

2a categoria

3a categoria

Exemplar

Perímetre arbre (cm)

fins a 40

entre 41 i 80

entre 81 i 110

superior a 110

Alçada palmera (m)

fins a 4

entre 4 i 8

entre 8 i 15

superior a 15*

*També amb port destacable segons el criteri de PiJBIM

Cal tenir en compte la forma de l’arbre, el port, el color de les fulles, la seva persistència o caducitat, la

Figura 39. Categories d’arbres i palmeres PiJBIM. Font: Gestió de l’arbrat viari PiJBIM

textura, la velocitat de creixement, la floració, la fructificació, etc. La seva distribució —en masses o aïllats—
és també molt important. Segons la seva disposició, poden ajudar a crear espais especialment protegits del

5.3.1.

vent, del soroll o de la contaminació atmosfèrica.

L’èxit del bon desenvolupament d’un arbre depèn de la qualitat del subministrament i la plantació del

Cal escollir l’arbrat segons les necessitats de l’espai i tenint en compte aspectes com el desenvolupament
de la capçada i port en estat adult, la persistència de la fulla, i la resistència d’estructura i longevitat de

material vegetal i, per tant, és important efectuar un control rigorós en tot el procés. Cada arbre ha d’anar

l'espècie en l’espai on s’ubicarà, entre d’altres; tot atenent a les condicions própies de la trama urbana, que
no son mai les naturals, i els condicionats culturals, com ara la necessitat d’un desenvolupament ràpid.

Les plantes de la mateixa espècie que s’han d’utilitzar en un projecte, especialment en arbrat viari, han de

Subministrament

marcat mitjançant una cinta de color identificativa, amb dades de cultivar, origen, i classificació.

provenir d’un mateix lot, per tal que els individus plantats al mateix tram presentin característiques
homogènies en el diàmetre del tronc, l’alçada total, l’alçada de la capçada, i la seva forma i volum.

Els arbres estructuren hàbitats per la fauna autòctona, principalment invertebrats i ocells, que prové dels
paratges naturals pròxims a l’entorn urbà. Aquesta fauna gaudeix d’espais amb una vegetació diversa i

Els arbres que se subministrin han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel
que fa als organismes patògens i a les malures que afecten la qualitat de la planta de manera significativa.

madura, ben estructurada en estrats i estadis de desenvolupament, resilient a les pertorbacions
mediambientals.

El control consta de tres punts essencials a repetir en el viver d’origen, durant l’aplec i en el moment de la
A l’espai viari, la possibilitat d'utilitzar un gran varietat d'espècies és limitada, i és important treballar amb

plantació:

aquelles, ja siguin autòctones o al·lòctones, que s’adaptin fàcilment a les condicions d’aquests àmbits, que
son especialment exigents, de forma que actuïn com a connectors d’hatitats de la ciutat i com prestadors de

1) Inspecció visual de la capçada, la formació i l’estat de les branques i fulles.
2) Inspecció del tronc, característiques, perímetre i alçada sense branques.
3) Inspecció del sistema radical per verificar el coll de l’arbre, desenvolupament, quantitat i qualitat de els
arrels.

serveis ecosistèmics equivalents als dels espais naturals.
Els arbres en zona verda, com ara parcs i jardins, a més d’oferir valors estètics i culturals establerts des de
fa segles, poden atendre més facilment a criteris de biodiversitat amb l'ús d'espècies que de forma general
presenten més interaccions amb la fauna local. Per aquest motiu es necessari que les espècies arbòries
autòctones han de tenir una presència rellevant dins dels espais enjardinats de la ciutat.

La manera d’efectuar la inspecció dels arrels implica preveure el subministrament d’exemplars

Les espècies planifòlies son majoritàries degut a la seva major adaptabilitat tant durant la plantació com el
manteniment, i cal que aquestes espècies siguin majoritàries per tal de mantenir una infraestructura verda

Les dimensions dels arbres subministrats conformaran amb la classificació del perímetre de tronc o calibre

suplementaris per utilitzar al control de qualitat del coll de l’arbre i el sistema radical, especialment.

de PiJBIM.

saludable i eficient, en combinació amb una bona proporció de coníferes.

CLASSES PERIMETRALS D’ARBRAT PER SUBMINISTRAMENT SEGONS CALIBRE PiJBIM
No utilitzada
Petit
Estàndard
Excepcional
No utilitzada
6-8
12-14
18-20
30-35
45-50
1
8-10
14-16
20-25
35-40
50-60
10-12
16-18
25-30
40-45
60-70

Com la resta del verd urbà, els arbres precisen d’un sistema de reg per garantir la seva implantació i
correcta gestió, i el projectes hauran de contemplar aquesta instal·lació.
Els projectes hauran de preveure i acomodar la utilització d‘arbrat provinent del viver de recuperació de
PiJBIM, per recuperar i incorporar arbres de gran port.

Nota 1: (20-25) és la classe emprada a la ciutat, especialment per a espai viari
Nota 2: Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total és la suma dels perímetres individuals

Per facilitar els treballs de gestió de l’arbrat, a Barcelona s’aplica la classificació següent:

Figura 40. Classificació d’arbres per subministrament segons calibre PiJBIM

1) Arbre viari: arbre en trama urbana, predominantment en escocell i en alineació, situat en un entorn
proper a edificacions i/o calçada, que requereix una poda de manteniment més freqüent que la resta de
tipologies. Es classifica en quatre categories segons el perímetre de tronc, mesurat a 1 metre del terra.

En el cas de subministrament d’arbres com a espècimens, poden ser desitjables formes i dimensions
especials, amb el tronc bifurcat, inclinat, tort o múltiple. En aquests casos, els lots de subministrament no
tenen l’obligació de ser homogenis, però la seva forma i port ha d’estar aprovada explícitament per PiJBIM.
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5.3.1.1.

5.3.2.

Especificacions per a arbrat viari

L’arbrat viari es regeix per especificacions particulars més restrictives que l’arbrat general d’espai verd.

Part aèria

La relació entre l’alçada i el tronc ha de ser proporcional segons l’espècie i la varietat. La copa ha de ser
proporcional al gruix del tronc i presentar un mínim de tres besses equilibrades entre elles. Si hi ha fulles

Els arbres per a plantació en vials precisen una certa alçària de creu i capçada i s’ha de tenir cura de

han d’evidenciar una bona salut i han d’estar lliures de plagues, malures, clorosis o necrosis.

seleccionar espècimens amb branques principals regulars i sense un excés de ramificació. Les
especificacions de projectes per a arbres del carrer han d’assenyalar l’alçària de capçada de forma estricta.

El tronc ha de ser generalment únic, recte i vertical, no ha de presentar deformacions ni ferides. Els arbres

Aquesta ha de tenir relació amb la mida i amb l’espècie i/o la varietat de l’arbre, de manera que estigui ben
equilibrada amb el tronc.

fletxats han de tenir la guia dominant intacta. Com norma general, l’alçada de tronc lliure de brancatge ha
de ser com a mínim de 2,25 m, excepte que el projecte hagi previst altre especificació amb el vist i plau de
PiJBIM. Els arbres es poden classificar de diferents maneres, pel que respecta a la seva forma es

Tots els arbres que s’hagin de plantar en el sistema viari han de tenir les següents característiques:

considera la següent:

1)
2)
3)
4)
5)

El tronc ha de ser recte i vertical.
La copa ha d’estar formada i equilibrada.
Tots els individus d’una mateixa espècie han de mostrar una aparença similar.
Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta i sense podar.
Els arbres de capçada de creu han de tenir la capçada proporcionada al gruix del tronc i presentar un
mínim de tres besses equilibrades entre elles i sense podar.
6) L’alçada mínima del tronc lliure de branques i de qualsevol mena de rebrot ha de ser de 2,25 m en els
de port mitjà, i de 2,5 m en els de port gran

1)

Arbres estàndard o de capçada
a) Amb capçada a partir de l’enforcadura o creu
b) Amb guia central (arbres de capçada fletxats)
2) Arbres ramificats des del coll
a) De troncs múltiples
b) d’un sol tronc
3) Arbres de port arbustiu
4) Grups d’arbres

ALÇÀRIA DE CAPÇADA I DIMENSIONS DE PLANTACIÓ

Els arbres han d’estar ben ramificats i no han de presentar branques codominants (branques amb
forquetes) en el seu eix principal ni ramificacions anòmales.
Els arbres ramificats des del coll i els arbres ramificats exemplars han d’estar totalment vestits de dalt a baix
i han de tenir les branques laterals repartides regularment al llarg del tronc.
Els arbres de capçada han de tenir la ramificació dins la capçada típica de l’espècie o varietat. La capçada
de l’arbre ha de ser uniforme i el creixement ha de ser proporcional al perímetre del tronc.
Els arbres de capçada de creu han de tenir capçada proporcionada al gruix del tronc i presentar un mínim
de tres besses equilibrades entre elles i sense podar.
Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta i sense podar, i els cultivars fastigiats han de tenir
un tronc únic recte.

Figura 41. Classificació d’arbres segons capçada. Font: NTJ 07D 1996 i Gestió de l’arbrat viari, PiJBIM

En la poda de formació s’han de respectar sempre els gradients de ramificació. La poda addicional de

Finalment, la classificació general de l’arbrat segons diferents paràmetres es presenta al següent quadre:

branques s’ha de dur a terme conforme al tipus de l’espècie o varietat, excepte pel que fa als empelts que
mantenen formes globoses o pendulars.
La dimensió del perímetre de tronc –conegut com calibre- es altre forma de classificació. S’ha de mesurar
de forma correcte durant el control de qualitat, a un metre sobre el nivell del coll de l’arrel, que ha de quedar

CLASSIFICACIÓ GENERAL DE L’ARBRAT PER SUBMINISTRAMENT SEGONS PORT
PETIT

MITJÀ

GRAN

Diàmetre de capçada

<4

4-6

>6

Alçada de capçada

<6

6-15

>15

2,25

2,25-2,50

2,50

18-20*

20-25*

25-30*

Alçada lliure de branques
Calibre (cm)

exposat i a nivell del terreny en el moment de la plantació. Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre
total és la suma dels perímetres individuals.
Una classificació per calibre és correcta si tots els arbres d’una mateixa partida tenen una grandària igual o
superior a la mínima de la classe perimetral considerada. El perímetre del tronc per a plantacions –
especialment en el cas d’arbrat viari- ha de ser superior a 18 centímetres, excepte quan PiJBIM així ho

*Excepcionalment, es poden subministrar arbres de diferents dimensions amb autorització expressa de PiJBIM
Figura 42. Classificació dels arbres segons port

autoritzi.

5.3.3.

La dimensió i port de la capçada és un altre mètode de classificació dels arbres, i resulta en les categories

Per garantir la consistència en el subministrament i la flexibilitat en la logística de la plantació, PiBIM només
accepta arbres subministrats amb pa de terra o en contenidor.

de capçada “alta”, “mitjana” i “baixa”.
Als efectes de subministrament i plantació, s’ha de mantenir en tot moment la proporció necessària envers
les dimensions de la capçada i la classificació perimetral de l’arbrat, que afecta tant a les dimensions dels

No s’accepten arbres a arrel nua, atès que els procediments de compra i subministrament per execució
d’obres no sempre es poden coordinar amb els millor períodes de plantació.

mitjans auxiliars com als sots de plantació, que caldrà ampliar per un factor de 3 en amplada i, si cal, 0,7 en
profunditat per obtenir les dimensions del forat d eplantació mínim dessitjat.
Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV

Part subterrània
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És imprescindible que l’arbre hagi estat repicat –és a dir, poda d’arrels- un mínim de dues vegades i que les
arrels omplin el pa de terra amb nombrosos pèls absorbents. El pa de terra ha de ser sòlid, sense

La qualitat d’un arbre es caracteritza pel nombre de vegades que ha estat repicat durant el cultiu abans de
ser arrencat per a la seva comercialització. El primer repicament que es té en compte és el que es produeix

esquerdes i compacte, amb evidència de sistema radical suficientment desenvolupat, sense mostres
d’haver estat repicat o encubetat recentment, sense evidència d’espiralització de les arrels i amb el coll de

quan es passa l’arbre del planter al camp. No es pot tenir en compte com a repicament l’arrencada de
l’arbre per a la seva comercialització.

l’arbre sense cobrir.

Els arbres cultivats al camp s’han de repicar amb una freqüència temporal, tal com està descrit en el quadre
següent:

El subministrament d’arbres es farà respectant les característiques i dimensions de l’arbre. Als arbres
subministrats amb pa de terra o contenidor, la mida del sistema radical ha de serproporcional al

FREQÜÈNCIA DE REPICADES
PERÍMETRE DEL TRONC
FREQÜÈNCIA DE REPICAMENT
< 20 cm
3-5 anys
> 20 cm
5-6 anys
Figura 45. Freqüència de repicament dels arbres cultivats al camp

desenvolupament de la planta, al tipus de creixement i estructura de l’espècie o la varietat, i a les
condicions del sòl, segons el quadre adjunt.
PRESENTACIÓ D’ARBRES SEGONS EL SISTEMA RADICAL
Tipus

Presentació

Dimensió

Arrel nua

No s’accepta

FULLA CADUCA

Pa de terra
Contenidor

Diàmetre del pa de terra en
cm
Profunditat del pa de terra en
cm

Pa de terra
Contenidor

Mitja de la classe perimetral del
tronc en cm x 3
Diàmetre del pa de terra en cm x
0,7

NOMBRE DE REPICADES
FULLA CADUCA
PERÍMETRE
MÍNIM
RECOMANAT
16-18
2
2
18-20
2
3
20-25
2
3
25-30
2/3
3
30-35
3
4
35-40
3/4
4
40-45
4
4
45-50 o més
4
4
Figura 46. Nombre de repicades segons el perímetre del tronc

Volum del contenidor proporcional a la mida de la planta

Arrel nua
FULLA PERENNE

Segons el perímetre, hi ha establert un nombre de repicades mínim i un de recomanat per a arbres
ramificats o de capçada.

No s’accepta
Diàmetre del pa de terra en
cm
Profunditat del pa de terra en
cm

Mitja de la classe perimetral del
tronc en cm x 2
Diàmetre del pa de terra en cm x
1,2

Volum del contenidor proporcional a la mida de la planta

Figura 43. Presentació d’arbres segons el sistema radical

FULLA PERENNE
MÍNIM
2
2
2
3
3
3
4
4 o més

Els arbres cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, s’han de canviar a un contenidor
més gran amb una freqüència mínima de dos anys. En tots els casos, els arbres cultivats en pa de terra

El volum mínim del sistema radical i per tant del contenidor amb relació al perímetre està expressat en el
quadre adjunt.

s’han de lliurar amb pa de terra amb malla metàl·lica no galvanitzada o plàstica degradable.

Classe perimetral (cm)
16-18*
18-20
20-25

VOLUM MÍNIM DEL SISTEMA RADICAL
FULLA CADUCA
FULLA PERENNE
Volum mínim
Volum mínim
Diàmetre mínim
contenidor (l)
contenidor (l)
contenidor
35
35
40
50
50
45
50
50
50

És important que el procés de repicament no impliqui el soterrament del coll de l’arbre, que s’ha de
mantenir al seu nivell original.

5.3.5.

Amb l’objectiu de garantir la qualitat dels arbres, és necessari que siguin extrets del viver subministrador
com a màxim 48 hores abans de ser servits. Durant tot el maneig, des de l’arrencada al viver fins a la

*No s’accepta aquesta presentació, excepte a petició expressa de PiJBIM

plantació, les plantes s’han de protegir de possibles danys mecànics i de l’exposició a la insolació, al vent o
a temperatures extremes (fred i calor). Al viver, les plantes han d’haver estat preparades correctament per

Figura 44. Volum mínim del sistema radical

5.3.4.

Transport

al viatge.

Conreu i repicament

individus segons l’espècie, la varietat i el sistema de mecanització. Els arbres cultivats han d’estar

En la preparació dels arbres per al transport, s’han de lligar les branques amb cintes o teles amples de
manera que quedin recollides tant com es pugui sobre el tronc, però sense que es trenquin o malmetin.

satisfactòriament units per portaempelts. Els empelts de capçada, a més, han de donar naixement a una
corona centrada en l’eix del tronc, ben desenvolupada i que presenti les característiques pròpies de la

Els arbres s’han de carregar en el camió en la posició correcta, segons cada cas. Si s’apilen un sobre altre,
s’ha de fer de manera que no es malmetin els que queden situats a la part de sota. El material vegetal

cultivar.

carregat ha d’estar tan immobilitzat com sigui possible i, si cal, s’han de fer servir falques i material de
farciment.

El marc de plantació entre els arbres en el viver d’origen ha de ser proporcional a les necessitats dels

Tots els arbres s’han d’haver cultivat d’acord amb les necessitats de l’espècie-varietat, l’edat i la
localització. Els criteris de qualitat d’un arbre han de fer referència tant al sistema aeri com al sistema
radical. Els arbres han d’estar ben ramificats i s’han de repicar periòdicament.

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV

Durant el transport s’ha de procurar reduir la transpiració i la dessecació. En el transport del viver al punt de
lliurament, els arbres sempre han d’anar coberts per una vela o per qualsevol altre material per tal que no
pateixin estrès hídric ni desgast de les arrels o de la part aèria a causa del vent.
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5.3.6.

Marc de plantació

5.3.6.1.

Arbrat general

La distància entre arbres pot afectar de manera significativa al seu desenvolupament, atès que
competeixen per la llum a la part aèria, i per l’aigua i els nutrients a la part subterrània. Així mateix la

Com a norma general, la distància de plantació entre arbres s’estableix en funció de la relació de l’hàbit
fisiològic de l’espècie, el desenvolupament de la capçada, del sistema radical, el port, l’alçària, el volum de

distància entre arbres afecta seriosament al servei d'enllumenat, la visibilitat de la senyalització i la
precepció dels veins dels edificis de l'espai on es troben els arbres, que poden arribar a tocar les façanes

terra disponible al subsòl, l’ombrometria i l’exposició fins i tot.
La relació entre l’alçada i l’amplada potencial de la copa és una mesura de la grandària màxima estimada

de forma continua. La densitat excessiva pot fomentar la competició dels sistemes radicals, l’aixecament de
paviments, i la falla d’especimens, tot en detriment de la qualitat de l’arbrat i de la seva conservació.

que pot assolir una espècie, i aquestes dimensions mínimes determinen un marc de plantació òptim, que
pot variar segons l’emplaçament, la classificació i categoria, tots ells condicionats de la futura gestió.

Conceptualment és un error greu plantar arbres exemplars excessivament propers entre si, o solapant les

CLASSIFICACIÓ GENERAL DELS ARBRES SEGONS DIMENSIONS

copes d’arbres en diferents estadis de desenvolupament. Aquest tipus d’errada en el disseny de
plantacions impacta sobre el futur desenvolupament dels arbres, que creixen en competició pels escassos

15 m

Alta

ALÇADA

recursos que es troben a l’ambient urbà. Aquestes condicions, debiliten els arbres i generen problemes de
conservació a llarg termini. Per tant, alhora de realitzar les noves plantacions o intervenir a l’espai que
comprèn l’espai radical d’arbres existents, cal preservar el volum de capçada i d’arrels existent.
PiJBIM no permet la plantació d’arbres dintre del perímetre de la copa d’un arbre existent, excepte als

MITJÀ

MITJÀ

GRAN

GRAN

PETIT

MITJÀ

MITJÀ

GRAN

PETIT

PETIT

MITJÀ

MITJÀ

6m

Mitjana
2m

efectes de reposició i sempre amb aprovació de PiJBIM, que només acceptarà plantacions d’alta densitat
en situacions forestals, amb les tècniques adients.

Baixa

Per evitar conflictes derivats de d’una densitat densitat de plantació excessiva i afavorir la bona conservació

2m

dels arbres a llarg termini, l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona, als articles del títol 7, Espais verds i
biodiversitat i Annexes, sobre espais verds i biodiversitat, i les condicions mínimes en relació amb l’arbrat

Estreta

envers les noves urbanitzacions o modificació de les existents, prescriu en detall els conceptes de zona de
seguretat, servituds i altres, amb indicació en detall de dimensions mínimes a respectar.

4m

Mitjana

6m

Ampla

8m

Molt ampla

CAPÇADA
Figura 47. Classificació general dels arbres segons dimensions. Font: Diputació de Barcelona.

L’OMA indica que les distàncies de plantació es decidiran segons els documents de selecció d’espècies per
a arbrat, i el pla de gestió de l’arbrat viari de PiJBIM.

El marc de plantació varia fonamentalment en funció de l’espècie, les condicions de l’emplaçament i de si
Per tant, PiJBIM determinarà els marcs de plantació òptim pels arbres en funció del port, les condicions de

estada d’arbrat general, plantat en espais verds o en espai considerat viari, com ara carrers i similar. El
marc de plantació general per espais verds com parcs i jardins es menys restrictiu i permet distàncies més

l’espai de plantació i les necessitats de conservació. Les dimensions contingudes en aquest PTEV són
indicatives i l’establiment de les distàncies de plantació romandrà potestat de PiJBIM.

reduïdes.

El disseny de plantacions d’arbrat ha de tenir en compte les característiques i el desenvolupament de les
diferents espècies, tant en la seva part aèria com en la soterrània, especialment en presència d’arbres

MARC DE PLANTACIÓ D’ARBRAT GENERAL
Port
Diàmetre Capçada
Marc de plantació
Petit
2–4m
4–6m
Mitjà
4–6m
6- 8 m
Gran
6–8m
8 – 10 m
Molt gran
>8 m
10 - 12 m
Figura 48. Distàncies mínimes per la plantació de l’arbrat general

existents o limitacions al seu creixement proporcionat.
El projectes hauran de respectar les distàncies de plantació atenent al desenvolupament de la capçada en
el seu estadi madur, tenint en compte els elements presents al seu voltant com ara façanes, balcons,
lluminària, senyals i altres elements arboris.

Marc recomanable
5m
7m
9m
11 m

Pel que fa als nous exemplars, es preveurà el volum futur d’aquestes per tal d'assegurar el correcte
desenvolupament del conjunt de l’arbre. Cal posar especial atenció al volum corresponent a les arrels
estructurals i permetre el seu òptim creixement lliure d’obstacles. Així, els arbres es poden classificar en

5.3.6.2.

funció de les seves dimensions generals una vegada desenvolupats:

L’arbrat viari presenta una sèrie de condicionats que obliguen a fer servir unes distàncies de plantació

Arbrat viari

condicionades per paràmetres més estrictes. La plantació en un marc més ample afavoreix la conservació a

1) Petit: diàmetre de capçada inferior a 4 m i alçada menor de 6 m
2) Mitjà: diàmetre de capçada entre 4 i 6 m i alçada entre 6 i 15 m
3) Gran: diàmetre de capçada major de 6 m i alçada superior a 15 m

llarg termini dels arbres i redueix tasques de manteniment preventiu o sobrevingut, tal com la poda per
demana dels ciutadans o del servei d’enllumenat. El marc de plantació en espai viari defineix també una
distància entre arbres per evitar conflictes amb les servituds presents als carrers de la ciutat.

Als efectes de determinar la distància de plantació final entre arbres s’aplicarà el criteri de manteniment i
conservació que determini PiJBIM, segons la casuística coneguda per la ciutat de Barcelona.

A la ciutat de Barcelona, un dels principals condicionants de l’espai viari es l’amplada de l’espai viari i
l’amplada de la vorera, que es divideix en tres tipus generals d’amplada, i a cadascun d’ells s’aplica un
marc de plantació diferent:

A l’ANNEX IV – Exemple de classificació dels arbres, es pot consultar alguns exemples de classificació
d’arbrat segons port.

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV

1) Carrers estrets: aquells amb una amplada de vorera inferior a 3,5 metres, on es planten espècies de
port petit. A les voreres d’amplada inferior a 2,5 m convé evitar la plantació. Quan les edificacions
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presentin balcons o voladissos i es prevegi que en un futur la capçada de l’arbre en estat adult quedarà
a menys de 0,5 m, cal evitar la plantació. La distància mínima entre els arbres i els fanals ha de ser de
3 metres, i la distància de plantació entre arbres, de 7 m.
2) Carrers mitjans: aquells que tenen una amplada de vorera entre 3,5 i 6 metres, on es planten arbres de
port mitjà. La distància mínima entre els arbres i els fanals ha de ser de 4,5 m i la distància de plantació
entre arbres, de 9 m.
3) Carrers amples: aquells amb una amplada de vorera superior als 6 metres, on es planten arbres de port
gran. La distància mínima entre els arbres i els fanals ha de ser de 6,5 m, i la distància de plantació
entre arbres, de 13 m.

Als efectes de plantació, no es considerarà corredor verd un espai viari plantat amb criteris d’alineacions
tradicionals, encara que presenti altre vegetació, i es farà servir el marc de plantació per arbrat viari. En cap
cas s’acceptarà la plantació d’un arbre nou sota la copa d’un arbre existent, atesa la dificultat general de
supervivència i gestió del exemplars així disposats.
Per tant, cal respectar les distancies de plantació segons el desenvolupament de la capçada en el seu
estadi madur tenint en compte els elements presents al seu voltant com ara façanes, balcons, lluminària,
senyals i altres elements arboris.
Les dimensions presents al PTEV són indicatives i l’establiment de les distàncies de plantació romandrà
potestat de PiJBIM.

En totes les situacions, la distància entre els arbres i els semàfors o les senyalitzacions ha de ser superior a
3 metres, i entre arbres i guals, superior a 1 m.

5.3.7.
MARC DE PLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI
CARRER
Diàmetre Capçada
Marc de plantació mínim
Estret
2–4m
7m
Mitjà
4–6m
9m
Ample
6–8m
13 m
Figura 49. Distàncies mínimes per la plantació de l’arbrat viari

Plantació

La plantació d’arbres subministrats en contenidor, amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica o similar es
realitzarà d’acord amb les condicions favorables per a aquesta activitat. No s’ha de plantar en temps de
glaçades ni amb vents forts, ni tampoc amb pluges quantioses o temperatures molt altes. És preferible fer-

Marc recomanable
8m
10 m
15 m

ho a la tardor i a la primavera.
Abans de la plantació d’arbres cal que el sistema de reg estigui operatiu.
Si per raons excepcionals s’ha de plantar arbrat amb arrel nua, es farà sense exclusivament als mesos
d’hivern però abans del febrer, sota la supervisió directa de PiJBIM. Si també per raons excepcionals, s’ha

El marc de plantació varia fonamentalment en funció de l’espècie, les condicions de l’emplaçament i de si
estada d’arbrat general, plantat en espais verds o en espai considerat viari, com ara carrers i similar. El

de plantar arbrat de clima no càlid als mesos d’estiu, s’acompanyarà d’un programa específic de reg,

marc de plantació per espais viaris com carrers i avingudes es més restrictiu i exigeix distàncies més

manteniment i reposició a càrrec del contractista.

generoses.
CALENDARI DE PLANTACIÓ D’ARBRAT

TIPUS DE CARRER I DISTÀNCIES MÍNIMES PER PLANTACIÓ D’ARBRES
Estret
Mitjà
Ample

FACTORS A CONSIDERAR
Tipologia

Origen climàtic (zona)
Temperat o fred

Arbrat
Càlid
Coníferes

ÈPOCA DE PLANTACIÓ

Tipus de presentació

G

F

M

A

M

J J

A

S

O

N

D

Pa de terra
Contenidor
Pa de terra
Contenidor
Contenidor o pa de terra
Època preferent

Època complementària

Figura 51. Època de plantació d’arbres i coníferes

Un aspecte vital de la qualitat de plantació és la forma, preparació i dimensió del clot, i es poden diferenciar
dues condicions prevalents a la ciutat de Barcelona: plantació d’arbres en zona verda o parterre, i plantació
d’arbres en espai viari i/o escocell.
Figura 50. Tipus de carrer i distàncies mínimes per plantació d’arbres.

En ambdós casos, el coneixement disponible mostra que és més important l’amplada i configuració del clot
que la fondària. I necessari treballar clots de plantació amples abans que profunds. La mateixa bibliografia i

Quan els carrers o espais viaris es configurin com corredors o eixos verds, es podrà adaptar la distància del

la casuística coneguda indiquen que l’excessiva excavació pot resultar en assentaments posteriors,
perjudicials per al desenvolupament de l’arbre. És recomanable remenar la terra del fons del clot de

marc de plantació al disseny, sempre que aquesta adaptació impliqui conservar i respectar arbres madurs
existents i que la distribució plantegi alternatives a mètode de alineació habitual seguint criteris de

plantació, però no aprofundir en l’excavació sense un motiu concret, com pot ser dificultats de drenatge.

naturalització.
Aquestes mesures haurien d’incloure l’aplicació de marcs de plantació alternatius, coma ara a portell, fent

Com a norma general, el clot de plantació d’arbres hauria de tenir una amplada equivalent a 3 vegades el
diàmetre del pa de terra, amb una fondària mínima igual a la del contenidor de presentació de l’arbre.

sevir diferents espècies d’arbre compatibles entre si, l’ús de paviments porosos i/o modulars -tipus
llamborda- i l’ocupació de l’espai de calçada o mesures de despavimentació, entre altres.

Ara bé, aquesta fondària s’ha de coordinar amb el gruix del perfil del sòl de plantació que calgui obtenir
segons les especificacions de PiJBIM, que normalment serà de 60cm de fondària mínima lliure per arbre,
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més la fondària corresponent a una capa inferior de drenatge. Es molt recomanable substituir els primers
10 centímetres del fons del clot per un material drenant no compactable, como sorra o grava fina neta amb

del tipus utilitzat per reg per inundació, que porti l’aigua al fons del clot de plantació i aprofiti la presencia de
material drenat per formar un dipòsit.

una esmena de matèria orgànica. Aquesta capa es pot ampliar fins als 40cm de sorra o grava esmenada
segons les condicions de plantació i els criteris de PiJBIM per arribar a 1m d’espai lliure d’estrcutures.

En general, en el moment de la plantació no és recomanable aplicar sauló com a reblert o capa superior,
atesa la seva tendència a la compactació. Es preferible preveure la sembra de llavors de plantes anuals o

Es essencial trencar lleugerament el fons i els laterals del clot de plantació per fomentar el intercanvi d’aire i
aigua i evitar la formació de superfícies impermeables, especialment si s’ha fet servir maquinari en

vivaces per afavorir la retenció del sòl i el drenatge, o la col·locació d’encoixinat o d’una manta orgànica en
situacions on es pugui produir arrossegaments de material.

l’excavació de sòls argilosos.

Si es fa servir sauló, hauria d’estar esmenat amb matèria orgànica i sorra, i el projecte haurà de preveure

Una vegada presentat l’arbre i cobert amb terra de plantació és essencial formar un clot i cavalló de reg per
a la retenció de l’aigua i aplicar una capa d’encoixinat per afavorir el procés d’implantació de l’arbre.

mesures de descompactació a intervals regulars en el pla de manteniment. També es pot fer servir
plantació de llavors de plantes anuals amb sauló.

En general, no és recomanable aplicar sauló com a reblert o capa superior, atesa la seva tendència a
compactar-se. Si es fa servir aquest material, hauria d’estar esmenat amb matèria orgànica i sorra i sembrat

FORMACIÓ DEL CLOT DE PLANTACIÓ EN ESCOCELL

amb llavors de plantes anuals o vivaces per afavorir el drenatge. El projecte haurà de preveure mesures de
descompactació d’escocells a intervals regulars en el pla de manteniment.
FORMACIÓ DEL CLOT DE PLANTACIÓ

Figura 53. Formació de clot de plantació en escocell. Font: Urban Tree Foundation 2014. PiJBIM
De manera seqüencial, aquestes són les diferents operacions que s’han de dur a terme per a la plantació
d’arbrat en entorn urbà:
Figura 52. Formació de clot de plantació. Font: Urban Tree Foundation 2014. PiJBIM

1) Obrir el forat de l’escocell 24 hores abans de la plantació, i treballar lleugerament els laterals i el fons
del clot per permetre’n l’aeració. Retirar la terra extreta.
2) Identificar el coll de l’arbre per determinar adequadament la profunditat apropiada del clot de plantació.
3) Formar el fons del clot per establir el nivell de plantació d’acord amb la presentació de l’arbre i si cal
aplicar un material drenant no compactable, com sorra o grava neta, fins el nivell correcte.
4) Efectuar el control de qualitat de les arrels de l’arbre. En el cas dels arbres subministrats en contenidor,
treure l’arbre del recipient sense fer malbé el pa de terra.
5) Col·locar l’arbre al fons del forat comprovant el nivell de plantació respecte a la superfície i el nivell final
del terreny.
6) Una vegada dintre del forat, trencar el guix i tallar la malla metàl·lica per la part superior per evitar
estrangulaments, en el cas que la presentació sigui en pa de terra.
7) Presentar la planta trobant la millor orientació per l’emplaçament, aplomar i col·locar la planta en la
seva posició vertical natural, procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en posició estable.
8) Col·locar 2 aspres clavats tan a prop de l’arbre com sigui possible però fora del diàmetre del pa de
terra, en qualsevol cas a una distància mínima de 20 cm, ben aplomats, vigilant de no malmetre’n les
arrels, i a una profunditat mínima de 20 cm per sota del fons del clot de plantació.
9) Subministrar terra de jardineria de la qualitat indicada per PiJBIM. Abocar progressivament la terra de
reblert, per capes de 20-30 cm, estrenyent-la fermament amb mitjans manuals a mesura que es va
omplint l’escocell per assegurar que no es formen cavitats d’aire que puguin assecar les arrels.
10) Amb l’objecte d’eliminar les bosses d’aire i reduir l’estrès post plantació de l’arbre, regar amb mànega
amb uns 100 l d’aigua per garantir l’assentament i continuar fins que el clot s’hagi omplert i l’arbre quedi
fermament plantat.
11) Col·locar una travessa de mitja canya de fusta cargolada als aspres i 2 cintes de cautxú premsat per
collar l’arbre als aspres.

Pel que fa a la plantació d’arbres en escocell, la formació del clot de plantació ha de ser com mínim la de
l’escocell en totes direccions, sense comprometre la integritat estructural de la base dels paviments, però
sense intrusions d’elements soterrats de qualsevol tipus, com ara parets d’embornals o altres serveis que
pugui interferir amb el desenvolupament dels arrels.
La fondària mínima ha de ser lleugerament superior a la de presentació del pa de terra de l’arbre, i cal
substituir el sòl del fons del clot per un material drenant no compactable, como sorra o grava fina neta amb
una esmena de matèria orgànica, fins a una profunditat equivalent a 2/3 del pa de terra, que formi el nivell
correcte per la base de col·locació del pa de terra. La fondària total estarà al voltant de 1m, amb les
adaptacions a la secció del carrer. El fons del clot s’ha de trencar lleugerament, especialment en sòls
argilosos.
El coll de l’arbre ha de quedar 5 centímetres per sota del nivell del paviment, en tot cas amb 2-3
centímetres més d’alçària, si es preveu que pot haver-hi assentament.
Excepcionalment, si no és possible disposar de reg automàtic, es podrà plantar l’arbre enfonsat més de 5
cm, segons les indicacions de PiJBIM, per afavorir la retenció d’aigua de reg manual, però aquesta pràctica
no afavoreix el bon desenvolupament de l’arbre a llarg termini. Es preferible formar un tub de reg profund,
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12) Formar un clot de reg sobre el nivell final del terreny amb més terra de reblert per obtenir una fondària
mínima de 20 cm. En cas d’instal·lació de reg per degoteig, la part superior dels tubs ha de quedar com
a mínim a5 centímetres per sota del nivell acabat del terreny.
13) Realitzar un nou reg manual per omplir el clot de reg i estabilitzar la terra del clot de reg.
14) Deixar el perímetre del clot de plantació net i ben rentat i repetir el reg manual d’assentament en un
termini màxim de 24 hores, fins arribar a la capacitat de camp.
15) Recuperar els materials auxiliars, contenidor i residus per posterior reutilització o reciclatge.

5.3.8.

Les subjeccions entre l’aspre i el tronc s’han de fixar a l’aspre per tal que no perdin la posició, han de ser
amples per no causar ferides al tronc i s’han de col·locar de manera que no estiguin ni massa tibants —
perquè no escanyin el tronc de l’arbre — ni massa fluixos —perquè conservin la funcionalitat.
COL·LOCACIÓ D’ASPRES PER A ARBRAT

Aspres, ancoratges i protectors

Aquests materials estan pensats per afavorir l’establiment de l’arbre plantat mitjançant la protecció i la
sustentació de la part aèria i subterrània dels exemplars vegetals durant els anys següents a les operacions
de plantació i/o trasplantament que es considerin necessaris per a la gestió i l’arrelament de l’arbre. El seu
ús és obligatori en totes les plantacions d’arbrat i s’aplicaran segons el criteri de PiJBIM.

5.3.8.1.

Aspres

Els aspres s’han de subministrar en palets, de forma que es puguin carregar i manipular amb seguretat.
S’han d’emmagatzemar en piles d’una alçada màxima de tres, en un local cobert i a temperatura ambient.
Els aspres han de ser d’estaca de fusta escorçada i rondinada recta, amb una punta formada i una llargària
mínima de 2,40 m i un diàmetre no inferior a 8/10 cm, segons el calibre de l’arbre. La fusta ha d’estar
tractada preferiblement mitjançant un sistema de pressió de buit, sense crom ni arsènic (equivalent als

Figura 55. Col·locació d’aspres per arbrat. Font: Urban Tree Foundation 2014 / PiJBIM.

estàndards britànics BS8147 o equivalent).

Les condicions de plantació en escocells seràn les mateixes, tret de casos on s’hagi d’adaptar la collocació

Alternativament, es pot fer servir un tractament d’autoclau de tipus III o superior, per assolir una durada a la
intempèrie de fins a 5 anys com a mínim. En tot cas, l’empresa subministradora ha d’acreditar que el

dels aspres a la altres potreccions de l’escocells, com ara els escocells vius sembrats, que s’han de protegir
amb una fusta perimetral.

material de fusta ostenta la certificació de gestió forestal sostenible FSC, PEFC, o similar aprovada per
PiJBIM.

COL·LOCACIÓ D’ASPRES PER A ARBRAT EN ESCOCELL

ASPRES PER PLANTACIÓ
Fusta rondinada o Estaca escorçada
Longitud
2,5 m
Diàmetre
8-10 cm
Acabat
Tornejat en punta
Tractament
Autoclau (Mínim tipus III)
Figura 54. Aspres per la plantació de l’arbrat
Els aspres es clavaran amb plantaestacas com mínim 20 cm per sota del fons del clot de plantació i les
subjeccions entre l’aspre i el tronc de l’arbre seran un tutor partit o travessa de fusta cargolada mitjançant
una unió de doble ala d’acer galvanitzat als aspres, per la part superior, amb un lligam de material elàstic
(com la goma o el cautxú) de llarga durabilitat i resistent a la intempèrie.
Atés que els aspres dels arbres recentment plantats es mantenen fins a 4 anys, la qualitat material del
suport instal·lat haurà d'oferir com a mínim una durada igual o superior a aquest termini.

Figura 56. Col·locació d’aspres per a arbrat en escocell. Font: Urban Tree Foundation 2014 / PiJBIM.

En situacions naturalitzades, els aspres podran ser estaques escorçades o rústiques, si PiJBIM així ho
indica.

És important revisar periòdicament els aspres per evitar que l’arbre no perdi verticalitat i, quan sigui
necessari, refermar l’arbre, els aspres i el sòl de l’escocell, ja que a vegades es pot produir un
descalçament o un desplaçament de l’arbre acabat de plantar.

El nombre d’aspres a utilitzar pot variar amb les dimensions i calibre de l’arbre, i PIJBIM podrà especificar
una quantitat superior d’aspres per arbre per garantir la seva estabilitat i establiment. En general, el nombre
d’aspres que cal col·locar serà de 2 aspres en arbres de fins a 30cm de calibre de tronc i 4 en els de calibre
superior.
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5.3.8.2.

Ancoratges

5.3.8.3.

Protectors

Els sistemes d’ancoratge es poden classificar en aeris i soterrats, on els primers treballen subjectant el
tronc o branques –com vents- i els segons treballen subjectant el sistema radical de l’arbre. Actualment, és

Els arbres plantats a l’espai urbà sovint pateixen un alt risc d’impactes provocats per vehicles i maquinària
de manteniment, especialment a l’espai viari. Aquests impactes provoquen ferides que poden ocasionar

habitual combinar els dos sistemes per obtenir les màximes prestacions i seguretat en la plantació.

malures i danys estructurals a l’arbre a llarg termini, incrementant el seu risc de fallida. Quan es tracta
d’arbres plantats recentment, l’impacte pot trencar, arrencar o fer malbé l’arbre de forma immediata.

Els vents són un sistema d'ancoratge aeri per a arbres ja implantats amb algun tipus de problema
estructural, que presenten risc de caiguda que cal mitigar. Es poden fer servir exclusivament en àmbits on
l’arbre i el sistema d’ancoratge quedin dins del parterre i no suposin un risc pels vianants en cas de fallida.

Per prevenir aquests impactes i els seus efectes es col·locarà un protector temporal dissuasiu en els
següents casos:

S’hauran de calcular les condicions específiques de cada arbre abans de la seva utilització. Com a norma

1)
2)
3)
4)
5)
6)

general, es poden fer servir sistemes de vents estàndard per a arbres d'una alçada màxima de 12 m, amb
un calibre màxim de 200-220 cm, implantats sobre un terreny dur o molt dur. Atesa la seva funció resistent,
en arbres grans normalment cal usar cables d'acer galvanitzat trenat i secció normalitzada de 8, 10 o 12
mm de diàmetre. Per determinar-los cal considerar l’espècie vegetal i el seu port, la proporció del pa de
terra respecte a l’alçada de l’arbre, el grau d’exposició al vent i el tipus de terreny de plantació. Per al
trasplantament de grans exemplars, s’ha d’estudiar el sistema d’ancoratge específic.

quan l’arbre es trobi a una distància igual o inferior a 1 m d’un gual,
en un xamfrà amb places d’aparcament,
en una zona de càrrega/descàrrega,
en una parada de taxis,
en una plantació entre places d’aparcament en línia dins la calçada,
en qualsevol lloc on un vehicle hagi de maniobrar o aparcar a menys d’un metre del tronc.

Els protectors han de tenir un efecte dissuasiu per evitar els cops resultant de maniobres de vehicles a una
velocitat màxima de 20 km/h, i protegeixen la part baixa del tronc contra raspaments, cops o altres incidents

Per determinar la secció del cable, cal considerar els paràmetres que es detallen a la taula següent:

que puguin danyar-lo, ja siguin provocats per vehicles, persones o animals.
PARÀMETRES DELS ANCORATGES PER ARBRAT

El protector d’arbres contra cops de vehicles ha de tenir una alçada visible mínima de 80cm, i pot ser
metàl·lic, de fusta o de qualsevol altre material que ofereixi una certa resistència a l’impacte.
El sistema d’ancoratge haurà d’anar dintre de l’escocell o parterre, preferiblement clavats sense daus de
formigó que puguin interferir amb el desenvolupament de les arrels i sense collar la protecció a altres
elements que es puguin fer malbé sota un impacte. S’han de subministrar segons les mides específiques
de cada arbre.

5.3.9.

Escocells

L’escocell és l’àrea de cultiu de l’arbre en una vorera o en una superfície pavimentada, i constitueix l’única
àrea d’intercanvi d’aire i aigua pels arrels dels arbres plantats en espai viari. Es recomanable ampliar tot el
possible la dimensió de l’escocell amb sòl obert o mitjançant paviments porosos o modulars, que fomentin

a.
Espècie i port.
Proporció del pa de terra respecte a l’alçada.
b.
c.
Grau d’exposició al vent.
d.
Tipus de terreny de plantació.
e.
Sistema d’ancoratge triat.
Figura 57. Col·locació dels vents per arbrat.

la infiltració i l’intercanvi gasós.
Es recomana la presència d’un marc metàl·lic o una vorada de contenció, com un element urbà que
emmarca i defineix l’espai de plantació, però es preferible que no siguin molt profunds i que els seus
fonaments no treguin espai pels arrels.

Els vents s’han de col·locar en un mínim de tres unitats repartides a 120°, unides al tronc mitjançant una
anella metàl·lica protegida interiorment amb material tou resistent al moviment de tall dels cables.

És possible utilitzar materials que actuïn com “tapes” per posar a disposició del vianant l’espai destinat al
cultiu de l’arbre però se’n desaconsella el seu ús generalitzat i tan sols s’han d’utilitzar en aquells indrets on
així ho recomani el codi d’accessibilitat.

Alternativament, i amb permís de PiJBIM, es poden fer servir cables d'acer galvanitzat acabats en bucles
que abracen el tronc en les forquilles més resistents. Aquests bucles han d’estar protegits de manera que
s'eviten els danys a l'arbre.

En els casos en què es proposi la utilització de tapes d’escocells, es preferible utilitzar paviments de
llamborda entrelligada o similar, abans que peces metàl·liques, però sempre amb l’aprovació de PiJBIM.

Els vents hauran d’estar connectats a sistemes d’ancoratge soterrats, com ara malles rígides, masses de
pes mort, ancoratges pivotants o altres, formats per una fixació dins del clot de plantació d'arbre, amb

2

La dimensió mínima considerada acceptable pels escocells es d‘1 m amb dimensions de 1x1m, però
sempre que sigui possible, es recomana formar escocells de 1,5x1,5m com a mínim.

sistema de subjecció format per tres ancoratges metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor.
L’anella s’ha de col·locar en el últim terç superior del tronc. L’angle amb el terra i el dimensionament

2

En qualsevol cas, la superfície mínima oberta –de sòl d’arbrat- ha de ser d‘1 m lliure, amb una dimensió

general del sistema de vents s’ha de determinar en funció de cada arbre. Si els vents interfereixen el pas
dels vianants, han de complir les condicions d’accessibilitat per tal de permetre un pas de 2,10 m per sota

mínima de 80 cm en qualsevol direcció, i una proporció entre 1/1 a 3/1 entre llargària i amplada, fins als
2
4m , punt a partir del qual es considera parterre.

d’ells. Els vents s’han de subministrar segons les mides específiques de cada arbre.

Els escocells es podran sembrar o plantar amb llavor de plantes vivaces i anuals, amb encoixinat i les
proteccions i senyalització adequada, a l’efecte de fomentar la creació de micro-hàbitats i el control biològic

Els vents que hagin d’estar col·locats més de 9 mesos, han de ser revisats cada hivern per tal d’ajustar el
diàmetre de l’anella al diàmetre del tronc de l’arbre, a fi que no l’estranguli.
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clot. La fondària màxima de col·locació de la boca inferior soterrada ha de ser la mateixa que la del centre
del sistema de drenatge.

PARÀMETRES DE DIMENSIONS I PROPORCIONS DELS ESCOCELLS

Per incrementar la seva efectivitat es necessari envoltar-les amb un material filtrant, com grava o una
manta de material orgànic, que impedeixi l’embussament per acumulació de llims i/o sorra a mig termini. No
es recomana fer servir mantes de materials plàstics per aquesta funció.
UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT

a. Dimensió mínima preferible 1x1m
b. Dimensió optima 1,5x1,5 m
c. Dimensió mínima 80 cm
2
d. Àrea mínima 1m
e. Proporció entre 1-1 i 1-3
2
f. Àrea màxima 4 m
Figura 58. Paràmetres de dimensions i proporcions dels escocells.

Unitat d’arbre o conífera.
Unitats de cada element complet amb els seus accessoris.
Metres (m) de tub d’aeració.
Unitat de palmera.
Unitats de cada element complet amb els seus accessoris.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció.
NTJ 03S: 1999. Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat.
NTJ 06R: 1996. Roll tornejat impregnat.
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.
NTJ 08E: 1994. Trasplantació de grans exemplars.
NTJ 01 V Part 2 Recomanacions de projecte d'arbrat viari. selecció sp
NTJ 07A: 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal (2a edició).
NTJ 07D: 1996. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.
NTJ 07E: 1997. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.
Codi d’accessibilitat de Catalunya, Decret 135/195 de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de
novembre.
Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions
particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris d’ubicació dels
elements urbans a l’espai públic.
Norma EN-124 per a dispositius de cobriment i tancament descrits al Grup-2, classe B-125, de la
Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona.
UNE 53994 Tubs de drenatge corrugats i ranurats.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
La garantia de subministrament de les tapes d’escocells i dels recanvis ha de ser d’un mínim de 15
anys.

Si l’escocell sobresurt de la rasant de la vorera, ha de complir amb la normativa d’accessibilitat (màxim 10
cm).Els cantells han de ser arrodonits. L’escocell ha de permetre l’afluència de l’aigua de pluja des de la
vorera cap a l’interior. Si l’escocell duu tapa, aquesta ha d’estar perfectament enrasada amb el marc i ha de
permetre, com a mínim, una infiltració amb cobertura lliure del 10%.
Les tapes s’han d’adaptar a la geometria dels escocells i ser modulars en el seu disseny per tal que es
puguin adaptar al creixement de l’arbre. Els escocells han de ser de materials reciclables, però cal evitar les
fustes.
Si les obertures de les tapes tenen més de 2 cm no han de ser ni perpendiculars ni paral·leles als costats
de l’escocell, ni a la línia de la vorera. Aquestes obertures han de permetre, com a màxim, la impressió d’un
segell de 3 cm de diàmetre. S’han de poder desmuntar amb facilitat i, si tenen alguna unió mecànica, ha de
ser de material inoxidable. Els escocells i les eventuals tapes no han de requerir manteniment, i pel que fa a
la resistència han de complir amb les normes UNE corresponents.
La tapa s’ha de col·locar enrasada amb el paviment del perímetre de l’escocell amb una tolerància de ± 5
mm. L’escocell s’ha de col·locar abans de la realització del paviment, i cal evitar que aquest malmeti la

5.3.10.

Tubs d’aeració

5.4. PALMERES

El coneixement actual dubta de l’efectivitat dels tubs anomenats d’aeració, que més aviat actuen com
distribuïdors d’aigua de reg o pluja fins i tot.

Les palmeres, amb més de 210 gèneres i 2.800 espècies, aporten una estètica singular i demanen una
gestió específica. Es poden plantar com a peus aïllats, en alineacions en avingudes i passejos o formant
palmerars.

Teòricament, els tubs d’aeració permeten el lliure intercanvi d’aire entre el seu interior i la terra del voltant,
el que beneficia el creixement dels arrels i l’establiment dels arbres en sòls urbans. Alguns sistemes

Generalment presenten gran alçada, ocupen poc espai i poden viure en situacions ambientals difícils; però
també presenten un cert risc de trencament i caiguda sobtada, especialment la espècie Phoenix dactylifera,

proposen la col·locació de tubs col·locats en forma d’anella al voltant de la part superior del pa de terra,
altres afavoreixen la col·locació de tubs verticals connectats a anelles situades en profunditat, al nivell pa

raó per la qual no es permet plantar-la sense permís explícit de PiJBIM.

de terra o més baix, fins i tot.

El procés de plantació és el mateix que el dels arbres, amb la diferència que s’han de plantar de manera

L’experiència demostra que a excepció de la difusió de l’aigua de reg què es pot infiltrar ràpidament a
nivells profunds del clot de plantació, els beneficis resultants d’instal·lar aquests tubs son marginals o

que la base de l’estípit quedi enfonsada uns 25 cm respecte el nivell del terra, amb 5/10 cm de marge. El
diàmetre del clot també serà superior al del pa de terra de la palmera en uns 40/60 cm com a mínim. El
reblert del forat de plantació s’ha de fer majoritàriament amb sorra rentada, incorporant terra fèrtil i adob

inexistents per si mateixos, i es recomanable fer-los servir només en situacions edàfiques complexes i molt
estudiades, o simplement com protecció d’anelles de reg en escocell.

orgànic en els últims 30 cm.
El tub d’aeració per a clot de plantació ha d’estar identificat com a totalment perforat o TP, presentarà
perforacions en tot el seu desenvolupament i s’instal·larà de forma simultània a la plantació, amb al menys

Les mides del clot de plantació s’especifiquen a la taula adjunta.

200 cm de longitud i un diàmetre nominal de 50 mm, col·locat formant un bucle al voltant del pa de terra,
DIMENSIÓ DEL CLOT DE PLANTACIÓ DE PALMERES
Fondària
Diàmetre
Palmeres
Alçada pa de terra + 30/35 cm.
Diàmetre pa de terra + 40/60 cm
Figura 59. Dimensions del clot de plantació per a palmeres

amb un extrem 5 cm sobre el terreny, protegit amb una tapa de polipropilè. Els tubs d’aeració s’han de
disposar procurant que no quedin xafades les arrels i que la seva boca inferior resti a tocar del drenatge del
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5.5.1.

L’èxit del bon desenvolupament de la vegetació depèn de la qualitat del subministrament i la plantació del
material vegetal, per tant és important efectuar un control rigorós en tot el procediment de subministrament.

Durant la plantació cal agafar l’estípit amb una sola eslinga pel seu terç superior, de manera que la palmera
prengui una posició vertical.

Les unitats subministrades haurien d’anar marcades mitjançant una etiqueta identificativa, amb dades de
cultivar, origen, i classificació.

Las palmes han d’estar lligades de forma permanent amb sistemes d’ancoratge soterrat i amb sistemes
d’ancoratge aeri durant un període de 9-18 mesos, com a mínim. Cal afluixar els lligants aeris per permetre
que l’ull de la palmera es desenvolupi correctament en el transcurs d’aquest període, i aquesta tasca s’ha

Les plantes de la mateixa espècie que s’han d’utilitzar en un projecte han de provenir d’un mateix lot, per tal
que els individus plantats al mateix tram presentin característiques homogènies en la forma de presentació.

d’efectuar almenys una vegada durant el període de garantia.
CALENDARI DE PLANTACIÓ DE PALMERES
FACTORS A CONSIDERAR
ÈPOCA DE PLANTACIÓ
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Subministrament

El control consta de dos punts essencials a repetir en el viver d’origen, d’aplec i en el moment de la
plantació:
O

N

D

1) Inspecció visual de la planta, formació, forma, estat de les branques i fulles.
2) Inspecció del sistema radical per verificar absència d’espiralització, quantitat i qualitat dels arrels.

Època complementària
La manera d’efectuar la inspecció de les arrels pot implicar preveure el subministrament d’exemplars

Figura 60. Calendari de plantació de palmeres

suplementaris per sacrificar al control de qualitat.
Les plantes que se subministrin han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel
que fa als organismes patògens i les malures que afecten la qualitat de la planta de manera significativa.

5.5. ARBUSTOS I VIVACES

El subministrament de plantes es farà respectant les característiques i dimensions de les mateixes, la mida
del sistema radical ha de ser proporcional al desenvolupament de la part aèria de la planta, i al tipus de

Els arbustos generalment es poden plantar com a element singular o preferiblement en grups. Es troben
moltes espècies adaptades als espais públics, tot i que no totes les espècies suporten condicions com el
contacte, el trepig, la presència d’animals de companyia o la compactació del terreny. Per tant, la seva

creixement i estructura de l’espècie o la varietat.

selecció estarà subjecte a les condicions que objectivament es puguin preveure per a l’emplaçament,
d’acord amb el criteri de PiJBIM.

És imprescindible que la planta s’hagi desenvolupat correctament i que les arrels omplin pa de terra amb
nombrosos pèls absorbents. El pa de terra ha de ser sòlid, sense esquerdes i compacte, amb evidència de
sistema radical suficientment desenvolupat, sense mostres d’haver estat entestat recentment, i sense
evidencia d’espiralització de les arrels.

La vegetació arbustiva actua com a connectora de zones verdes i ofereix llocs de nidificació, alimentació i
refugi a insectes i altres invertebrats, petits ocells i mamífers. La gran quantitat d‘arbustos que hi ha a la
ciutat fa que la seva contribució a la biodiversitat sigui comparable a la dels arbres, i es recomana fer ús de

No s’admet la presentació de plantes que segons el criteri de PiJBIM hagin estat recentment entestades i
presentin un desenvolupament o dimensió inferior a la que correspon al seu contenidor. Tampoc

grups d'espècies arbustives pròpies de la vegetació mediterrània per atraure la fauna local.

s’acceptaran plantes envellides, desestructurades o desequilibrades i de dimensió clarament superior a la
que correspon al seu contenidor.

Les masses arbustives es poden utilitzar per separar espais per mitjà de tanques o bardes, per variar la
tonalitat d’un paisatge amb els colors de les fulles o de les flors, o per marcar les estacions de l’any a través
de la persistència o la caducitat de la fulla, sense desestimar altres possibilitats ambientals, com la
fragància o la textura i la fructificació. En combinació amb altres plantes generen un estrat de vegetació

Cal de recuperar i emmagatzemar els contenidors de les plantes i residus generats per una posterior
reutilització o reciclatge.

amb importants qualitats estètiques i ambientals. En aquest estrat podem trobar rosers, plantes vivaces,
plantes entapissants i anuals.

5.5.2.

Dins la classificació d’arbustives destaquen els rosers arbustius, que es caracteritzen per la seva rusticitat,
la seva adaptació a diferents tipus de sòls, i presenten una floració contínua des de mitjans de primavera

Marc de plantació d’arbustos, vivaces i altres

El marc de plantació depèn de l'espècie, el seu hàbit i el seu desenvolupament general a curt i mig termini,
ja que n’hi ha plantes que necessiten molt espai en poc temps, però també es relaciona amb el format de

fins a finals de tardor, quan presenten valor ornamental gràcies a la seva fruita. Una de les seves

presentació en el moment de la plantació.

avantatges és que permeten la poda mecànica de forma extensiva. Ara bé, generalment, necessiten una
bona exposició i sòls correctament adobats per mantenir un estat saludable i la seva característica floració.

A la ciutat de Barcelona, els espais plantats amb baixa densitat, o amb planta molt petita, s’identifiquen
sovint amb espais vuits i tendeixen a patir més trepig, el que obliga a replantar de forma prematura el
parterre. Per tant, la dosi i dimensió de la planta subministrada serà coherent amb l’objectiu d’evitar una

Les plantes vivaces poden ser de fulla perenne o caduca, i normalment es planten formant parterres, en
rocalles, massissos o voreres herbàcies. Aporten color i variació estacional, i moltes espècies autòctones i

sensació d’espai buit i el vandalisme dins dels parterres.

adaptades ofereixen resistència, atractiu i rusticitat. Es poden fer servir en substitució de les plantes anuals,
o en una matriu de plantes i estrats que pugui evolucionar amb el temps sense una contínua substitució de

La dosi, o numero d'unitats/m , es prescriurà en funció de la mida del contenidor de la planta, de forma que

plantes. Cal tenir en compte el caràcter variable de les plantacions de vivaces, amb una vida útil que pot

doni una cobertura adient des del moment de la plantació. La planta haurà de complir les condicions de

oscil·lar entre 5 i 20 anys però que en condicions urbanes es pot reduir considerablement, especialment si
es planten en espai viari. Per tant, el seu ús està condicionat al seu hàbit, la seva floració, als efectes

subministrament i en qualsevol cas, s’aplicarà el criteri que PiJBIM consideri adient per les condicions
particulars de cada projecte.

2

cromàtics i volumètrics que comporten i al coneixement del seu cicle anual en les condicions de la ciutat de
Barcelona.
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5.5.3.

Plantació d’arbustos

5.5.4.

Plantació de vivaces, entapissants i altres

Per iniciar la plantació cal comprovar l’estat de la planta i les arrels i verificar les condicions de
desenvolupament, especialment pel que fa repicats recents, o prematurs i espiralització de les arrels.

Cal preveure el desenvolupament de l’espècie, ja que n’hi ha algunes que necessiten molt espai en poc
temps. El projecte ha de contemplar les previsions de creixement i d’alçada de les plantes per col·locar-les

Aplicar el control de qualitat segons l’amidament i partida prevista al projecte, i si les plantes no compleixen
les condicions previstes cal descartar tot el lliurament.

de manera esglaonada, de forma que permeti el seu desenvolupament natural sense ofergar-se i és molt
recomanable col·locar les voreres de vivaces recolzades o protegides per masses arbustives que formin
una matriu estrcutural permanent.

Una vegada aprovat el lliurament cal estreure la planta del contenidor, cal aplicar un reg preliminar a la
partida de plantes o posar-les en una galleda plena d’aigua uns minuts, per saturar el pa de terra. Una

Per iniciar la plantació cal comprovar l’estat de la planta i les arrels i verificar les condicions de

vegada humit, cal presentar l’arbust dins del clot o rasade plantació, que han d’estar replantejats d’acord

desenvolupament, especialment pel que fa repicats recents, o prematurs i espiralització de les arrels.

amb la distribució i densitat prevista.

Aplicar el control de qualitat a segons l’amidament i partida prevista al projecte. Si les plantes no
compleixen les condicions segons la previsió, cal descartar tot el lliurament.

Abans d’iniciar la plantació, cal comprovar que el terreny està net de pedres i herbes. La fondària de
plantació pot variar lleugerament d’acord amb l’espècie i/o varietat i els condicionants agroclimàtics, però la
terra ha d’estar treballada previament i per tant no cal fer els clots excessivament profunds i amples, és

Una vegada aprovat el lliurament cal estreure la planta del contenidor, cal aplicar un reg preliminar a la
partida de plantes o posar-les en una galleda plena d’aigua uns minuts, per saturar el pa de terra. Una

suficiente amb una fondaria igual a l’alçada del contenidor, o superior en 2cm només, amb una amplada 1/3
superior al diàmetre del mateix. S’ha de col·locar la planta al clot, aportar la terra de jardineria i estrènyer bé

vegada humit, cal presentar l’arbust dins del clot o rasade plantació, que han d’estar replantejats d’acord
amb la distribució i densitat prevista.

les terres perquè no hi quedin bosses d’aire.

Abans d’iniciar la plantació, cal comprovar que el terreny està net de pedres i herbes.
La fondària de plantació pot variar lleugerament d’acord amb l’espècie i/o varietat i els condicionants
agroclimàtics, però la terra ha d’estar treballada previament i per tant no cal fer els clots excessivament

DIMENSIÓ DEL CLOT O RASA DE PLANTACIÓ D’ARBUSTOS
Fondària
Diàmetre o amplada
Arbustos
Alçada del contenidor
Diàmetre del pa de terra + 1/3
Figura 61. Dimensions del clot o rasa de plantació per a arbustos

profunds i amples, és suficiente amb una fondaria superior en 2 cm a l’alçada del contenidor, i una amplada
1/3 superior al diàmetre del mateix. S’ha de col·locar la planta al clot executat i estrènyer bé les terres
perquè no hi quedin bosses d’aire.

Cal centrar i orientar les plantes respectant les distàncies de plantació i buscant el millor aspecte. A mesura

Cal centrar i orientar les plantes respectant les distàncies de plantació i buscant el millor aspecte. A mesura

que es presenta la planta cal cobrir amb terra el clot amb la fondaria del contenidor una amplada un terç
superior al seu diàmetre, afegint-hi capes de 10 cm, estrenyent-la fermament, compactant-la amb mitjans

que es presenta la planta cal cobrir amb terra el clot amb la fondaria del contenidor una amplada un terç
superior al seu diàmetre, afegint-hi capes de 10 cm, estrenyent-la fermament, compactant-la amb mitjans
manuals per assegurar el contacte de les arrels amb la terra, i formar una clota de fondària suficient, que

manuals per assegurar el contacte de les arrels amb la terra, i formar una clota de fondària suficient, que
permeti emmagatzemar l’aigua de reg amb tona i/o de pluja, tant en les superfícies horitzontals com les

permeti emmagatzemar l’aigua de reg amb tona i/o de pluja, tant en les superfícies horitzontals com les
inclinades.

inclinades.
Continuar fins que el clot s’ha omplert i l’arbust quedi fermament plantat, evitant la formació de cavitats

Continuar fins que el clot s’ha omplert i l’arbust quedi fermament plantat, evitant la formació de cavitats
d’aire que puguin assecar les arrels.

d’aire que puguin assecar les arrels.
Immediatament després de plantar cal efectuar un reg d’establiment per eliminar l’esponjament del terreny i
afavorir l’assentament de la terra i de les plantes, regant abundantment amb mànega fins a arribar a la

DIMENSIÓ DEL CLOT O RASA DE PLANTACIÓ DE VIVACES I ALTRES
Fondària
Diàmetre o Amplada
Arbustos
Alçada del contenidor.
Diàmetre pa de terra + 1/3
Figura 63. Dimensions del clot de plantació de vivaç, entapissant i anuals

capacitat de camp, procurant omplir bé el clot de plantació, amb cabal suficient per mullar les arrels de dins
del pa de terra. Repetir el reg en un termini de 24 hores.
CALENDARI DE PLANTACIÓ D’ARBUSTOS
FACTORS A CONSIDERAR
ÈPOCA DE PLANTACIÓ
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Arbustos
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Època preferent

O

N

Immediatament després de plantar cal efectuar un reg d’establiment per eliminar l’esponjament del terreny i
afavorir l’assentament de la terra i de les plantes, regant abundantment amb mànega fins a arribar a la

D

capacitat de camp, procurant omplir bé el clot de plantació, amb cabal suficient per mullar les arrels de dins
del pa de terra. Repetir el reg en un termini de 24 hores.

Època complementària

Figura 62. Època de plantació d’arbustos

Les vivaçes en general es poden plantar pràcticament en qualsevol època de l’any, evitant els dies més
freds i càlids de l’any, tot i que és preferible durant els mesos de tardor i a la primavera, per evitar pèrdues i

Els arbustos es poden plantar pràcticament en qualsevol època de l’any, evitant els dies més freds i càlids
de l’any, tot i que és preferible durant els mesos de tardor i a la primavera, per evitar pèrdues i marres

marres innecessàries durant el temps d’implantació.
En general, és desitjable evitar la plantació del 15 de juny al 15 d’agost, excepte algunes espècies tropicals
o subtropicals que puguin estar adaptades a les condicions de Barcelona, tal com s’especifica a la taula

innecessàries durant el temps d’implantació.

corresponent.

En general, és desitjable evitar la plantació del 15 de juny al 15 d’agost, excepte algunes espècies tropicals
o subtropicals que puguin estar adaptades a les condicions de Barcelona, tal com s’especifica a la taula
corresponent.
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En el supòsit que el material de suport estigui format per cables o filferros, perfils o malles metàl·liques,
aquests s’han de subjectar amb claus inoxidables o amb armelles, i les estructures metàl·liques de suport

CALENDARI DE PLANTACIÓ DE VIVACES, ENTAPISSANTS, ANUALS I ALTRES
FACTORS A CONSIDERAR
ÈPOCA DE PLANTACIÓ
G
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
Tipologia
Tipus de presentació
Vivaces
Contenidor
Època preferent

hauran d’estar galvanitzades.

D

Quan es facin servir cables i filferros, és important col·locar tensors a intervals adients per aconseguir una
tensió ideal. Els cables o filferros han d’estar col·locats a una distància màxima de 40 o 50 cm entre ells. No
es permetrà l’ús estructures de fusta per la seva baixa durabilitat i ates que el manteniment de les

Època complementària

Figura 64. Època de vivaç, entapissant i anual

estructures de suport en general no serà responsabilitat de PiJBIM, els projectes d’estructures hauran

5.5.5.

d’estar aprovats també pel departament corresponent.

Plantació de bulbs

Les plantes amb bulbs, rizomes i tubercles s’han de plantar en èpoques específiques, en la situació i

5.6.2.

orientació correctes i d’acord amb les característiques de l’espècie i/o varietat. Un cop assecades les fulles
no s’han de regar, i aquest fet –segons l’espècie i hàbit- limita la seva aplicació en molts casos, si no es

Plantació d’enfiladisses

Les enfiladisses en general es tractaran com els arbustos pel que fa al control de qualitat, distribució dels

volen retirar a aplec cada any. Moltes plantes bulboses s’han de recollir i emmagatzemar cada temporada,
ja que no toleren el fred humit ni l’exposició al reg fora de temporada vegetativa.

clots i la seva plantació. Primer cal retirar el suport de fixació originari del viver i estendre les tiges de

Aquestes plantes es poden plantar en combinació amb altres plantes sempre que el règim hídric, hàbit

S’ha de col·locar la planta enfiladissa de manera que aquesta estigui uns 45° cap a la paret i la part inferior

vegetatiu i necessitats edàfiques siguin similars. Abans de plantar bulbs i barreges de plantes amb
bulboses, cal obtenir el vistiplau explícit de PiJBIM, que podrà demanar calendari fenològic i un programa

de la tija es trobi arran de terra (constitueixen una excepció a la norma les clemàtides, el pa de terra de les
quals ha de situar-se uns 10 cm sota el sòl). Cal que el clot de plantació estigui a 45 cm del mur de la tanca

de manteniment exhaustiu per la conservació d’aquest tipus de planta, amb la valoració corresponent.

o paret.

l’enfiladissa per facilitar la fixació al nou suport prèviament instal·lat.

Cal recordar que les zones baixes de la ciutat i les més properes al mar son les menys favorables per

CLOT DE PLANTACIÓ D’ENFILADISSES
Fondària
Diàmetre o àmplada
Enfiladissa
Alçada del contenidor.
Diàmetre pa de terra + 1/3
Figura 65. Dimensions del clot de plantació d’enfiladissa

aquest tipus de planta, ja que no solen estar adaptades a la salinitat, humitat i alta temperatura pròpia del
clima litoral mediterrani.
En el moment de plantar cal fer servir un sòl fèrtil i humit, amb un excel·lent drenatge, esmenat amb sorra,
no compactat, més aviat esponjós, d’altre manera al bulb li costarà molt sortir i reproduir-se.

Una vegada que la planta estigui correctament orientada, s’ha de cobrir el clot amb terra i compactar-lo de

Després de plantar, cal regar abundantment a tesa, per eliminar bosses d’aire sota la base del bulb o

manera gradual per tal que les arrels quedin ben fixades.

tubercle, però sense mullar les flors o els capolls si estan presents.

S’han de tallar els plançons secundaris just on neixen, d’aquesta manera s’aconsegueix que els plançons

La profunditat de plantació recomanable és el doble de la longitud del bulb, però tot i així es pot enfonsar

principals puguin disposar de més energia per créixer cap a la superfície de suport.

uns 2-3 centímetres més quan es consideri que cal protegir el bulb dels extrems de temperatura. La dosi i

Quan els plançons arriben a la paret, mur o tanca, s’han de guiar amb els filferros de la paret. Així doncs,

distància de plantació depèn de la mida del bulb i de l’efecte que es vulgui obtenir.

cal orientar els plançons centrals segons els filferros verticals, mentre que els laterals s’han de dirigir
horitzontalment.

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
Unitat d’arbustos o marc de plantació (u/m2 o u/ml).
Unitat de planta vivaç, entapissant i anual o marc de plantació (u/m2 o u/ml) mesurada segons les
especificacions de la documentació tècnica.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08B: 1993 Treballs de plantació

CALENDARI DE PLANTACIÓ D’ENFILADISSES
FACTORS A CONSIDERAR
ÈPOCA DE PLANTACIÓ
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S
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Tipus de presentació
Enfiladissa
Contenidor
Època preferent

5.6. ENFILADISSES

O

N

D

Època complementària

Figura 66. Calendari de plantació d’enfiladisses
Les plantes enfiladisses es poden classificar en dos grups diferenciats segonsel seu hàbit de creixement:
les plantes que poden créixer i desenvolupar-se sense suport inicial o addicional, i les plantes que per les
seves característiques precisen de sistemes de suport inicial o addicional. En principi les primeres són

És preferible plantar enfiladisses durant els mesos de tardor i primavera, tot i que es poden plantar en
qualsevol època de l’any, evitant els dies més freds i més càlids de l’any, per evitar pèrdues i marres

preferibles a les segones, depenent de les condicions del material sobre el que es vulgui implantar

innecessàries durant el temps d’implantació.

vegetació.

5.6.1.

En general, és desitjable evitar la plantació del 15 de juny al 15 d’agost, excepte algunes espècies tropicals
o subtropicals que puguin estar adaptades a les condicions de Barcelona, tal com s’especifica a la taula

Suport per a enfiladisses

corresponent.

El sistema de suport s’ha de dissenyar d’acord amb els hàbits de creixement de l’espècie enfiladissa. El
suport s’ha de col·locar a un mínim de 5cm de la paret o mur i a 30 cm per sobre de la superfície de
plantació.
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UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
Unitat de planta crassa o marc de plantació (u/m2 o u/ml) mesurada segons les especificacions de la
documentació tècnica.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.
NTJ 08J: 2020 Treballs de plantació de plantes herbàcies i crasses.

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
Unitat d’enfiladisses o marc de plantació (u/ml) mesurada segons les especificacions de la
documentació tècnica.
Les unitats es mesuren en unitats de cada element complet amb els seus accessoris.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.
NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció.
NTJ03S: 1999. Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat.
NTJ 08D: 2012. Tècniques de plantació d´arbustos i similars
NTJ 08J: 2020 Treballs de plantació de plantes herbàcies i crasses

5.8. AQUÀTIQUES
Les plantes aquàtiques es poden classificar com:
1) Submergides: arrelades al fons totalment submergides
2) Flotants: es desplacen segons els corrents d’aigua o vent
3) Emergents: estan ancorades al fons mitjançant arrels i part de les seves tiges, fulles i les flors
emergeixen de l’aigua
4) Plantes palustres: viuen a les vores adaptades a les fluctuacions del nivell de les basses
5) Plantes de ribera: viuen en marges de cursos fluvials

5.7. CRASSES I SUCULENTES
La plantació de cactàcies i altres plantes espinoses requereix mesures pertinents de prevenció i seguretat
laboral per evitar accidents durant la plantació i manteniment, i el seu ús ha d’estar explícitament aprovat
per PiJBIM.
Les plantes crasses i suculentes són molt resistents a la sequera, presenten gran varietat de formes i
colors; algunes són reptants i entapissants i, en general, mostren floracions espectaculars.Combinen molt

Les plantes aquàtiques es comercialitzen en diverses formes segons la seva tipologia: generalment les
emergents i les submergides en recipients de reixa o en testos de fang: algunes rizomatoses amb arrel nua,
les flotants en envasos plens d’aigua i les palustres i de ribera en recipients o arrel nua.

bé amb les palmeres o les enfiladisses provinents de zones molt caloroses, i per seva capacitat d’adaptació
i resistència en exposicions límit, a vegades poden resoldre situacions molt difícils de vegetar.
Generalment, precisen una ubicació a ple sol, en llocs sense acumulació d’aigua d’escorrentia i cal evitar la

La plantació es duu a terme abans d’omplir la peça d’aigua, exceptuant les reposicions. La fondària de
plantació depèn de cada espècie i varia normalment entre els 0 i els 60 cm.

plantació en punts baixos i assegurar el drenatge, però no toleren la compactació del terreny i normalment
s’han de fer servir amb encoixinats de graves i àrids ornamentals.

La terra ha de ser de textura argilosa i no s’hi han d’afegir adobs orgànics, ja que afavoreixen la proliferació
de plantes no desitjables.

Per norma general no son recomanables els encoixinats orgànics i mai s’han de fer servir làmines antiherbes per aquest tipus d’espécies, ja que imposibilten la implantació de les crasses i suculentes reptans i

La terra dels recipients o de l’entorn de rizomes o plantes s’ha de cobrir amb una capa de grava per tal

entapissants, condensen humitat i impideixen la correcta absorció de nutrients. Això pot resultar en la

d’afavorir-ne la retenció i estabilitat.

impossibilitat de mantenir aquest tipius de plantes a mig i llarg termini sense mitjans intensius i –per tant- no
es faràn servir sense l’aprovació explícita de PiJBIM, que podrà demanar un programa de manteniment

S’ha de cobrir la terra del contenidor amb una capa de grava abans d’omplir d’aigua la bassa per evitar que
es perdi i s’embruti l’aigua.

valorat per determinar la vialbilkitat d’aquest tipus de plantació.

Després de plantar s’omple la peça d’aigua i es manté el nivell constant si és el cas.

CLOT DE PLANTACIÓ PLANTES CRASSES I SUCULENTES
Fondària
Diàmetre o amplada
Plantes suculentes
Alçada del contenidor.
Diàmetre pa de terra + 1/3
Figura 67. Dimensions del clot de plantació de plantes crasses i suculentes

CALENDARI DE PLANTACIÓ D’AQUÀTIQUES
FACTORS A CONSIDERAR
ÈPOCA DE PLANTACIÓ
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Tipus de presentació
Aquàtiques
Contenidor
Època preferent

No totes les espècies crasses i suculentes són aptes per a espais públics o per barrejar amb altres plantes.
Algunes espècies presenten caràcter invasiu i/o estan catalogades com a invasores, i altres presenten

Època preferent
Figura 68. Calendari de plantació de plantes crasses i suculentes
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N

N

D

Època complementària

Figura 69. Calendari de plantació de plantes aquàtiques

importants riscos ocupacionals en el seu maneig i per a les persones i animals de companyia per la
presència d’espines.
CALENDARI DE PLANTACIÓ DE CRASSES I SUCULENTES
FACTORS A CONSIDERAR
ÈPOCA DE PLANTACIÓ
G
F
M
A
M
J
J
A
S
Tipologia
Tipus de presentació
Suculentes
Contenidor

O

Depenent del tipus de planta i la seva presentació es tindran presents els següents requeriments:
a) Les plantes en cistells aquàtics o recipients de reixeta solen ser plantades sense treure-les dels
recipients i ancorades al fons.
b) Les plantes subministrades en testos de fang, són dipositades directament sobre el fons o sobre
estructures adients.
c) Algunes plantes aquàtiques rizomatoses poden plantar-se directament en el fang.
d) Les plantes subministrades a arrel nua són plantades en recipients de reixeta, cistells aquàtics o
directament en el fang. Les plantes flotants directament sobre l’aigua.

D

Època complementària

El calendari de plantació de plantes crases i suculentes es diferent d’altres plantes i per norma general es
plantaran als mesos més càlids, evitant sempre la plantació als mesos més freds o humits.
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plans de gestió del manteniment hauran de preveure mètodes de sega selectiva de les gramínies emprades
que permeti generar biodiversitat i efectes paisatgístics dinàmics.

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
Unitat de planta aquàtica o marc de plantació (u/m2 o u/ml) mesurada segons les especificacions de la
documentació tècnica.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.
NTJ 08J: 2020. Treballs de plantació de plantes herbàcies i crasses

Cal que les gespes siguin fàcilment accessibles amb maquinària de sega o vehicles de manteniment, sense
graons o obstacles, al menys en un punt del seu perímetre.

5.9.1.

Preparació del terreny

Cal minimitzar el trepig del terreny per evitar compactacions durant l’execució de la implantació de l’estrat

5.9. ESTRAT HERBACI

herbaci. En el cas que el perfil delterreny generi punts baixos que puguin fomentar l’acumulació d’aigua
superficial, és necessari actuar puntualmentmper afavorir mesures de drenatge superficial i subsuperficial

L’estrat herbaci dels espais verds està format majoritàriament per barreges de gramínies, plantes vivaces
de gran durabilitat adaptades a cobrir densament superfícies de sòl en hàbitats que altres plantes troben

abans de continuar amb la preparació del terreny.

difícils de colonitzar perquè han de suportar la presència d’herbívors i el trepig freqüent, entre altres raons.

Per a preparar el terreny les terres han de tenir prou saó (humitat), i per tant caldrà regar la zona un parell

Als entorns urbans, les seves adaptacions -combinades amb el reg i la sega sistemàtica- les permeten

de dies abans del procés de preparació per tal d’afavorir el treball del terreny. Seguidament procedirem a

suportar l’exposició solar, el vent, la salinitat, l’excés d’humitat, la sequera, i el trànsit de persones fins a un
punt. Històricament, les grans extensions de gespa ben segada han estat motius fonamentals del disseny

fer una cava del terreny a 30-35 cm de fondària final mínima aconsellable, desfent bé els terrossos i
eliminant pedres i arrels que puguin aparèixer.

paisatgístic i un dels motius d’orgull de la ciutadania envers els serveis de parcs i jardins arreu el món.

Si la cava és manual caldrà, voltejar les terres superficials a la zona més profunda i a la inversa amb l’ajut
d’un arpió, o amb una fanga. Si la cava és mecànica farem dues passades creuades com a mínim amb el

La seva popularitat es dec que les gespes son pràcticament les úniques superfícies vegetades capaces de
suportar el trepig regular, i aquestes superfícies es vinculen amb activitats de caràcter lúdic i esportiu. Per

motocultor.

la seva facilitat de implantació, la senzillesa de manteniment i perquè s’associa amb la imatge històrica del
verd urbà, les gespes son extremadament populars en l’imaginari ciutadà i professional. Per totes aquestes

Abans de la implantació, la superfície haurà d’assolir una consistència fina i amb aquest objectiu rasclem bé

raons sovint es fan servir per obtenir superfícies vegetades i proporcionar un aspecte verd a l’espai públic.

eliminant les pedres i restes d’arrels que puguin quedar. Aquesta operació la farem començant
perpendicularment al llaurat per repartir el substrat de manera equilibrada a tota la superfície del terreny

el terreny, amb el rascle de fusta, deixant-lo ben pla o amb els pendents que defineixen el terreny, tot

Malauradament, les condicions edafoclimàtiques del clima mediterrani no afavoreix que les gespes tolerin
usos intensius constants, com ara els esportius, o les aglomeracions de persones continues sense
degradar-se. El manteniment de la gespa precisa l’aplicació constant d'aigua, ensums i altres recursos.

5.9.1.1.

Eliminació de plantes adventícies

Una gestió urbana sostenible implica la racionalització en l'ús de recursos fent servir criteris de

Els terrenys subjectes a operacions de moviments de terra i preparació del terreny amb freqüència resulten

sostenibilitat, i per tant és necessari sospesar si la creació i manteniment d’aquestes superfícies tal i com
s’ha plantejat fins ara es raonable.

colonitzats per plantes adventícies no desitjades –i invasores, fins i tot- i es precís actuar des de l’inici dels
treballs fins al període de manteniment per eliminar la seva presencia.

Tot això no significa eliminar les gespes, que presten uns serveis difícilment replicables per la seva

Si l‘actuació consisteix en la sembra d’un prat florit, cal dur a terme accions com solaritzacions, o fins a dos
o tres falses sembres per esgotar el banc de llavors preexistents a la parcel·la a sembrar. Aquesta operació

usabilitat per les persones, però és essencial plantejar un ús més freqüent de superfícies alternatives, com
ara plantes vivaces de poca alçada, arbustives de branques reptants o entapissants, i prats de flor nativa o

precisa un temps considerable per ser efectiva i només es pràctica en projectes de llarg termini.

adaptada que atragui pol·linitzadors, tot fent servir una gradació en el disseny d’àrees de vegetació i una
gestió que permeti la creació de prats naturalitzats i herbassars, en funció dels objectius de l'espai verd.

Durant el període de naixença de la llavor i afavorit per els regs molt freqüents poden arribar a colonitzar el
terreny evitant així el bon desenvolupament de les noves plantes, sobre tot en el cas de sembres de llavors

S’ha de seleccionar la barreja de llavor d’acord amb les expectatives d’ús i condicions de l’emplaçament, i
pel seu correcte desenvolupament i manteniment, cal que les gramínies estiguin ubicades en zones ben

de clima càlid, moltes d’elles espècies de lent cobriment.

assolellades, evitant situacions d’ombra contínua generada per edificis o arbredes denses.

al cobriment de la superfície per el nou tapís vegetal. En qualsevol cas, davant situacions de contaminació
extrema, cal consultar amb PiJBIM la millor manera d’efectuar aquesta eliminació.

Aquestes plantes s’hauran d’eliminar manualment des de l’arrel utilitzant un punxó o un magalló petit, fins a

Al dissenyar la barreja de llavor, cal trobar un equilibri entre l’ús d’espècies o barreges cespitoses molt
rústiques i resistents a la sequera i les que poden resistir millor el trepig.

5.9.1.2.

Actualment, PiJBIM afavoreix gespes que precisin menor requeriment de recursos hídrics i tolerància a la
sequera, i també a aigua freàtica o regenerada -que pot presentar problemes derivats de la presencia

Esmenes

Són necessàries per aconseguir un sòl amb les condicions òptimes per al desenvolupament de la vegetació
que volem implantar. Es faran les esmenes minerals o orgàniques que siguin necessàries, aquestes s’han
de distribuir de forma homogènia i superficial, utilitzant segons convingui la pala o el rascle.

d’excés de residu sòlid i sals- amb una reducció en la freqüència de tasques com sega i aportació d’adobs.
La plantació o sembra de gespa en els espais verds públics urbans de Barcelona ha de comptar amb
l’autorització expressa de PiJBIM, que podrà definir la composició de gespa o prat apte per cada situació,

En cas d’aplicar un adobat de fons químic o orgànic s’haurà de tenint en compte la dosi d’adobat establerta,

d’acord amb la seva ubicació, l'ús ciutadà o la voluntat de naturalitzar un espai verd.

determinem la quantitat que s’ha de distribuir en el parterre i l’apliquem fent dues passades creuades. Es
torna a cavar el terreny fins a obtenir una mescla homogènia, amb una profunditat final mínima de 20 cm.

Aquests paràmetres determinaran la tipologia de verd que es vol implementar a l'espai, que pot ser una
gespa convencional, un prat naturalitzat, un herbassar, un prat florit, o una combinació de totes elles. Els
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5.9.1.3.

L’època de sembra recomanable per les llavors de clima humit serà a principi de primavera i a la tardor, en
el cas de llavors de clima càlid l’època serà sempre a l’estiu.

Anivellament del terreny

Abans Les operacions a realitzar per anivellar el terreny perquè la superfície assoleixi una consistència fina
són:

En condicions meteorològiques adverses (vent, pluja...) no es recomana realitzar operacions de sembra.

1) Desempedregat: en el procés de preparació del terreny es van traient al mateix temps les pedres més
grans i posteriorment amb el rascle metàl·lic s’acaben de treure les més petites.
2) Refinat: amb el rascle de fusta, deixant el terra ben pla o amb els pendents que defineixen el terreny.
En el cas de superfícies planes s’ha de rasclar tota la superfície de manera que la part central quedi
sensiblement més alta (bombada) per tal d’evitar que s’entolli quan es regui, assolint el nivell i el
modelatge previst, i un perfil uniforme. Aquesta operació es farà començant perpendicularment el
llaurat per repartir el substrat de manera equilibrada a tota la superfície del terreny.
3) Les pedres extretes en aquest procés seran tractades com a residu inert d’acord amb el descrit al
procediment ambiental, o es poden aprofitar per la formació de roquissars per promoure la biodiversitat,
d’acord amb els criteris de bones pràctiques en jardineria.

5.9.2.

5.9.2.1.

Cobriment de la llavor

Posteriorment taparem les llavors mitjançant un rasclonat o amb l’aportació de una coberta cobre-sembres.
Aquesta és una operació essencial per a una bona implantació de la futura gespa, especialment en
presencia d’ocells que puguin menjar la llavor abans de la germinació.
El cobriment de la llavor és el factor determinant, ja que facilita la ràpida germinació de les llavors. És
convenient cobrint-les amb una capa de material normalment orgànic (enceball o roldó), una o dues
vegades el diàmetre màxim de la llavor però en cap cas ha de ser més de 0,1 cm. L’aportació del material
també afavoreix la capacitat de retenció d’aigua de la capa d’arrelament i la regulació de la temperatura, i

Sembra

protegeix la sembra de l’acció dels ocells i insectes.
El procés d’implantació a partir de llavors per sembra directa s’ha de dur a terme en condicions
Utilitzarem la pala, distribuint el cobre-sembres de manera uniforme i homogènia en la superfície del

meteorològiques favorables, evitant en especial els dies de màxima insolació, ventosos i/o amb
temperatures elevades, amb l’excepció de les gespes de clima càlid C4 que s’han de sembrar a l’estiu.

terreny, fent lliscar el material per la pala i deixant-lo caure sobre el terreny de manera suau per evitar
desplaçaments de la llavor.

Les gespes C4 són les que resisteixen millor la sequera i les altes temperatures, per això s’anomenen
gespes calentes o macrotermes. El mercat ofereix varietats capaces de resistir temperatures extremes i que

També i en el cas de no disposar de material cobre-sembres efectuarem el cobriment de la llavor amb el
mateix substrat, aquesta tasca es realitzarà amb un rascle, forca o escombra de plàstic, fent passades

toleren la sega amb menor aportació d’adobs i fertilitzants. Les gespes de clima càlid C4 que s’han de

superficials que barregin el substrat amb la llavor.

sembrar a l’estiu. A l’hivern entren en latència i presenten un aspecte groguenc. No són aptes per a totes
les situacions i no toleren el trepig continuat. El seu ús s’ha de decidir d’acord amb PiJBIM.

5.9.2.2.

La sembra directa manual es pot dur a terme en superfícies petites o en superfícies amb pendent inferior al
25% (1:4). S’aconsegueix una homogeneïtat més gran amb el procés de sembra directa per mitjà de

Passada de corró

Una vegada s’ha finalitzat l’operació de sembra i cobriment de la llavor és convenient passar el corró, més

màquines sembradores, especialment mitjançant hidrosembra. L’operació de sembra pot ser manual o

encara si no s’ha fet servir cobre-sembres.

mecànica i consisteix en distribuir la llavor sobre la superfície del terreny, de manera uniforme i homogènia,
fent al menys 2 passades creuades. Cal anar barrejant les llavors que s’utilitzen per tal de mantenir la

L’objectiu d’aquesta tasca és posar en contacte la llavor amb el substrat per evitar bosses d’aire que
provoquin el dessecament de la llavor .

homogeneïtat.En tot cas, cal seguir les indicacions de l’obtentor de la llavor.

Passarem el corró d’esquenes per tota la superfície evitant lliscaments bruscs i girs que ens puguin fer

La quantitat de llavor de sembra varia en una forquilla entre 15-25 g/m², depenent de la barreja

malbé la superfície sembrada. En llocs on no es pot utilitzar el corró farem servir un piconador (“pisón”).

(competitivitat entre espècies), l’època de sembra, els condicionats agroclimàtics i la finalitat prevista. En tot
cas, cal seguir les indicacions de l’obtentor. Les llavors s’han de distribuir de manera uniforme i cal

Cal utilitzar guants de cuir per protegir les mans de possibles petites lesions produïdes pel fregament amb
el mànec o per cops i portar calçat de seguretat. .

comprovar que la barreja sigui homogènia en el moment de l’aplicació.
CALENDARI DE SEMBRA DE LLAVORS
FACTORS A CONSIDERAR
ÈPOCA DE SEMBRA
G
F
M
A
M
J
J
A
S
Tipologia
Presentació
Gespa C3
Llavor
Gespa C4
Llavor
Prat de flor
Llavor
Època preferent

5.9.2.3.
O

N

Irrigació

La gespa té grans necessitats hídriques per la seva gran taxa de transpiració i el reg és fonamental per una
correcta implantació, especialment en època seca i calorosa. Abans d’implantar qualsevol tipus de gespa,

D

la xarxa de reg automatitzada ha d’estar completament operativa. No es permet el reg a mànega excepte
en situacions produïdes per avaria de la xarxa de reg.
En gespes de nova implantació aplicarem regs molt curts i freqüents per evitar escolaments i afavorir que el

Època complementària

Figura 70. Època de sembra de llavors

sòl es mantingui sempre humit, facilitant i accelerant així la germinació de les llavors.

L’operació de sembra pot ser manual o mecànica i consisteix en distribuir la llavor sobre la superfície del
terreny, de manera uniforme i homogènia, fent al menys 2 passades creuades, cal anar barrejant les llavors

implantades per llavor els regs posteriors al de l’assentament han de ser freqüents i poc abundants de
manera que mantinguem permanentment humida la capa superficial del terreny per tal d’afavorir la

que utilitzem per tal de mantenir la homogeneïtat.

germinació de les llavors.

S’han de respectar les dosis de sembra recomanades segons la barreja o llavor monoespecífica

Es recomanable regar durant les primeres hores de la jornada laboral, i s’ha d’evitar regar durant les hores
de màxima insolació, per evitar pèrdues per evaporació.

El primer reg d’assentament ha de ser abundant, en tots els casos de implantació, en el cas de gespes

seleccionada malgrat es recomana un interval entre 15-25 gr/m² , si bé es pot incrementar una mica en
situacions que puguin comportar pèrdues de llavors (fred, ocells, ...).
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A mesura que passin els dies, s’aniran espaiant fins arribar a un règim de manteniment. És habitual que en
casos en els quals es manté la freqüència de reg inicial durant molts dies es propiciï el desenvolupament de

La implantació de gespes mitjançant esqueixos, o rizosembra, s’ha d’executar preferentment a la
primavera, el més a prop possible del inici de l'estiu. El mètode de sembra es semblant al de llavors, però

malalties provocades per fongs que donen com a resultat les típiques clapes sense germinar.

amb teixit vegetal adient. Es especialment important mantenir aquest material humit i protegit de la
dessecació, i cal regar immediatament desprès de fer la implantació per evitar-ne la dessecació.

En el cas de implantacions de gespes de clima càlid mitjanant la sembra, l’aportació d’aigua haurà d’estar
molt controlada i els regs no s’hauran d’espaiar més de 4 hores entre ells ja que aquest tipus d’implantació
es realitza a les èpoques més caloroses de l’any i existeix el risc de dessecament de la capa superficial del

FACTORS A CONSIDERAR
Tipologia
Tipus de presentació
Clima càlid
Esqueixos

substrat i per tant de les llavors.
En el cas excepcional d’haver de regar amb mànega, l’aportació d’aigua haurà de fer-se de forma uniforme
a tota la superfície, que arribi al sòl suaument en forma de pluja fina, si no és així podem provocar

CALENDARI DE RIZOSEMBRA
ÈPOCA DE PLANTACIÓ
G

F

M

A

Època preferent

embassaments o zones poc regades, donant com resultat un creixement irregular de la gespa. Evitarem
pèrdues d’aigua per escorrentia superficial, sobretot en superfícies amb inclinació, aportant l’aigua fent

M

J

J

A

S
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Figura 71. Època de plantació de pans d’herba

passades, perquè el terra tingui temps d’absorbir-la.

5.9.4.
5.9.2.4.

Sega

Pans d’herba

El pa d’herba és una gespa precultivada que es presenta en rotlles o safates. La implantació es pot realitzar

Consisteix en l’operació de tallar les plantes que conformen el tapís a una alçada determinada, per tal
d’aconseguir l’efecte estètic pel qual l’hem implantat.

durant quasi tot l'any, segons el tipus de gespa a emprar. Per barreges de clima temperat i fred, es pot
realitzar de març a desembre, preferentment a la primavera i a la tardor; per barreges de clima càlid, es pot
fer de mitjans de juny a mitjans de setembre.

Abans d’efectuar la primera sega convé deixar la gespa sense regar 24 hores. Com a pauta general, la
primera sega convé fer-la quan la gespa tingui uns 15 cm. i deixar-la a 8-10 cm d’alçada, mai s’ha de tallar

En general, si s’ha de realitzar-la a l'estiu, s'han d'extremar les mesures de protecció en el transport, la

més del 30% de l’alçada de la gespa, cal disminuir progressivament l’alçada (en dos cops, per exemple

implantació, el manteniment i en el reg. PiJBIM no es farà càrrec de les gespes plantades sota questes

separats per dos o tres dies). Talls més baixos poden provocar l’arrabassament de les plantes encara no
suficientment ben arrelades. És convenient després d’efectuar la primera sega passar un corró

condicions fins que no verifiqui el seu bon estat.
La implantació de gespes amb pa d’herba s’ha de dur a terme en absència de vent i amb el sòl en

compactador lleuger per consolidar l’arrelament.

condicions de saó, ben anivellat i estabilitzat. Abans de col·locar-los cal humitejar o regar lleugerament els
pans d'herba, per a que les arrels no s'assequin i trobin immediatament humitat.

En el cas se gespes d’espècies de clima càlid i desenvolupament horitzontal la primera sega encara es pot
endarrerir molt més temps. En aquesta primera fase de desenvolupament de la gespa , les restes de la

CALENDARI DE PLANTACIÓ DE PANS D’HERBA
FACTORS A CONSIDERAR
ÈPOCA DE PLANTACIÓ
G
F
M
A
M
J
J
A
S
Tipologia
Tipus de presentació
Clima fred
Rotllo o safata
Clima càlid
Rotllo o safata

sega no s’han de deixar sobre el tapís, aquestes seran recollides i tractades com a residu vegetal.
Abans d’iniciar una sega serà necessari realitzar una neteja de la gespa, fent la recollida i eliminació dels
residus sòlids (papers, pedres, llaunes, ampolles...) que per qualsevol procediment hagin arribat a les àrees
de gespa.

Època preferent

Una sega irregular o poc freqüent, produeix una gespa escassa, poc uniforme i favorable al
desenvolupament de malalties i de males herbes. Es important evitar tallar l’herba mullada perquè el tall no

O
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Època complementària

Figura 72. Època de plantació de pans d’herba

serà homogeni.

5.9.3.

Quan s’hagin de moure els pans de terra per la superfície i a l’hora de carregar-los i descarregar-los dels
vehicles cal observar sempre les recomanacions fetes sobre moviments de càrregues en prevenció de

Implantació per esqueixos

La implantació per esqueixos, per estaca o fragments de planta, també anomenada rizosembra, consisteix
en la implantació mitjançant la multiplicació vegetativa de les plantes, i es realitza amb estolons, rizomes o

riscos en jardineria i utilitzar guants de cuir i calçat de seguretat de l’any per tenir la sola en bones
condicions i evitar relliscades.

divisió de mata.

El pans d'herba s'han d'estendre al nivell previst sobre el llit de sembra evitant el posterior trepig. Es poden

Els fragments de planta els dipositarem dins de solcs oberts amb un plantador o auleta al terreny ja
preparat, espaiats entre 15 i 30 cm. i a una fondària aproximada de 5 cm. fent pressió al seu voltant,

utilitzar planxes o taulons de fusta per a l’operació de l’estesa de pans d’herba com a suport per a les
persones per evitar crear desnivells a la superfície i diferencies a la compactació del substrat.

deixant sobresortint una part del fragment de la planta.

S’iniciarà la col·locació per un dels extrems de forma alineada tot evitant el posterior trepig i assegurant el
bon contacte de cada una de les juntes del pa d’herba amb el següent, quedant ben ajustades (s’ha de

Finalment realitzarem una passada de corró per assegurar un bon contacte dels fragments de planta amb

començar el contacte des de les arestes inferiors cap a les superiors). Les línies successives de pa d’herba
es col·locaran a trencajunt, cobrint tota la superfície del terreny, retallant els límits dels pans d’herba amb

la terra.
De igual manera que en el cas de la implantació de pans d’herba, i molt especialment en dies calorosos cal

una eina ben esmolada.

regar immediatament després de fer la implantació per evitar-ne la dessecació.

Un cop acabada tota la superfície es pot afegir substrat a les juntes per evitar bosses d’aire que poden
provocar el assecament de la zona. En cas d'irregularitats del terreny, s'han de corregir aportant sorra
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rentada a sota del pa d'herba, o bé allisant de nou la superfície del llit de sembra. Aquesta operació es pot
recolzar amb una barreja de substrat i llavors per ajudar l’arrelament i ajuntar millor les gleves entre elles,

1) Mescles de vivaces: 2g/m2
2) Mescles d'anuals: 3g/m2 (es pot reduir a 2 grams per a grans superfícies a observar de lluny)
3) Mescles d'anuals, bianuals i vivaces de vida curta: 3g/m2

però no és del tot necessària si s’aconsegueix on bon contacte entre les peces.
En talussos els pans d'herba s'han d'estendre horitzontalment o diagonalment a la línia de màxima pendent

Dosis majors a les indicades poden proporcionar una cobertura abundant i densa en principi, però a llarg
termini (per praderies de vivaces) pot comprometre l’estructura de la praderia i l'abundància de la floració.

del talús i s'han de fixar al sòl mitjançant claus o grapes de filferro o rea metàl·lica d'uns 20-30 cm de
llargària, ben clavades sense trencar el pa d’herba.
Al final de l'operació d'estesa dels pans d'herba es realitzarà una compactació suau amb un corró o similar

Es tracta de proporcionar espai da a la planta perquè pugui desenvolupar-se bé i sense excessiva
competència.

per tota la superfície per tal de garantir un bon contacte entre el pa d’herba i el substrat d’implantació, fent
especial tractament a les juntes i aplicant un reg abundant que ajudi a l’assentament definitiu.

Aquestes dosis són les recomanades per barreges de llavors que són gairebé enterament d'herbàcies de
flor, sense gramínies cespitoses, encara que es pot incorporar alguna gramínia amacollada a la barreja.

5.9.5.

Algunes marques comercials proposen mescles en què les herbàcies de flor es barregen amb un

Prats florits

La sembra o implantació de prats florits de vivaces, anuals i altres plantes de flor i llavor, amb l’objecte

percentatge de gramínies, que pot arribar al 70 i 80% del total, el que fa que la dosi de sembra s'acosti més
a la dosi de gespes, uns 15-25 g/m2. En aquestes barreges, les gramínies tenen un creixement més

d’obtenir prats i herbassars és important com alternativa a les gespes convencionals i per promoure la
presencia de biodiversitat a l’espai urbà, especialment de pol·linitzadors. Aquest tipus de comunitat vegetal

expansiu i sostingut al llarg de les estacions i, sense un règim de segues i un maneig específic, sufoquen a
les plantes de flor en el curt-mig termini, especialment Lolium perenne, Dactylis glomerata, Festuca

es pot implantar mitjançant sembra de llavor o de safates precultivades similars als pans d’herba.

arundinacea, Holcus lanatus, Elymus repens, Agrostis stolonifera, Brachypodium sp. i similar.

Aquest tipus de vegetació presenta algunes particularitats que fan que la seva implantació a llarg termini

Es molt important fer seguiment de les condicions climàtiques en el moment de la sembra, ja que les pluges
intenses renten la llavor i poden desplaçar-la deixant clapes.

suposi un esforç especial d’implantació i conservació. S’ha de preparar el sòl per rebre la sembra o les
safates d’acord amb les espècies seleccionades, algunes espècies prosperen en sòls empobrits i precisen

Normalment no es farà sega fins que s’hagi produït la primera floració i caiguda de llavor. El regim de reg
per implantació haurà de ser l’adient pel tipus de barreja triat. Les condicions de manteniment s’han de

la retirada de sòls rics en matèria orgànica abans d ela seva implantació. Generalment, no poden competir
amb plantes adventícies i gramínies, i alguns tipus de prat florit precisen de ressembra anual per mantenir
el seu aspecte i diversitat. El regim de reg i sega es diferent al de les gespes, i normalment ni son

concretar amb el subministrador de la barreja i d’acord amb PiJBIM.

trepitjables, ni compatibles amb la presencia continuada d’animals de companyia.

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
2

Metres quadrats (m ) o hectàrees (ha) de superfície real.

Tot i així, poden resultar molt resistents en condicions inacceptables per a altres espècies. A més aquest

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

tipus de prat es pot sembrar en escocells d’arbrat viari i solars buits per afavorir la creació de micro-hàbitats

NTJ 08G: 2002. Sembra i implantació de gespes i prats.

per a invertebrats i fauna útil.
Una tasca essencial a realitzar abans de crear praderies de flor implica eliminar la vegetació existent per

5.10.

complet, per evitar la germinació de les milers de llavors anuals que es troben naturalment al sòl,
anomenades “banc de llavors”. La supressió d’aquest banc de llavors resulta substancial per a l'èxit a llarg

HIDROSEMBRA

La hidrosembra consisteix en la projecció sobre el terreny d’una barreja de llavors, aigua, fixadors, adobs i
altres additius, mitjançant mitjans mecànics, amb la finalitat d’implantar una coberta vegetal principalment

termini del prat, i per tant es necessari sembrar sobre un sòl lliure de llavors per evitar que la barreja
seleccionada tingui competència durant la fase de germinació i implantació.

herbàcia.

Cal retirar o preparar el sòl fins a una profunditat mitjana de 8 cm aproximadament.

Permet executar sembres en llocs on no es poden emprar les tècniques convencionals a causa de la

Per moltes barreges de llavor, cal utilitzar una capa de substrat amb característiques determinades per
reforçar la funció de supressió de banc de llavors, anomenada capa o llit estèril de cobertura, que tindrà

dificultat del terreny. Els materials utilitzats per dur a terme una hidrosembra poden incloure els ingredients
següents: barreja de llavors, encoixinat, esmena, adobs, fixador, coadjuvant biològic, additiu colorant i
aigua.

entre 8-10 cm de gruix i estarà repartida uniformement sobre el sòl existent, tot preparat amb un rastell just
abans de sembrar. Cal assegurar-se de que la superfície del terreny quedi totalment coberta per la capa de

CALENDARI DE HIDROSEMBRA DE LLAVORS
FACTORS A CONSIDERAR
ÈPOCA DE SEMBRA
G
F
M
A
M
J
J
A
S
Tipologia
Presentació
Gespa C3
Llavor
Gespa C4
Llavor
Prat de flor
Llavor

cobertura i que no surti a la superfície al rasclar superficialment.
El material per aquest llit de cobertura pot ser sorra de sílice, sorra rentada, humus de cuc o compost
vegetal estèril, amb característiques apropiades pel tipus de llavor triat.
Cal sembrar la llavor immediatament amb una barreja de sorra lleugerament humida, per ajudar a distribuir
la llavor uniformement sobre la zona, amb una proporció d’aproximadament 1 part de llavors per 5 parts de

Època preferent

sorra. Cal passar un corró i regar amb cura desprès de la sembra o implantació. En presència d’ocells
potser necessari afegir un lleugera cobertura de compost o sorra o altres mitjans de protecció.

N

D

Època complementària

Figura 73. Calenari d’hidrosembra de barreges de llavors

Per obtenir una cobertura efectiva cal sembrar la llavor amb una densitat mínima de 2 a 3 grams per metre
quadrat:
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son poc favorables ja que tendeixen a rentar la llavor i concentrar-la en la part baixa de l’àrea
d’hidrosembra. Dins aquests períodes, s’han de tenir en compte les èpoques més adients de sembra per a

4) Ser duradores i persistents, especialment en condicions que afavoreixen l’erosió.
5) Poder disposar de llavor al mercat durant les èpoques preferents de sembra.
6) Servir com plantes nutrícies o refugi per pol·linitzadors i invertebrats.

cada espècie utilitzada a la barreja.
La barreja de llavors és un aspecte essencial d’aquest tipus d’actuació, i les espècies a utilitzar en cada

Les espècies herbàcies són les espècies recomanades per hidrosembra perquè són les que formen una
coberta vegetal més efectiva per de reduir l’erosió del terreny i és interessant incloure-hi espècies que

sembra seran determinades específicament d’acord amb PiJBIM. Per norma general, les combinacions
inclouen espècies no agressives de creixement ràpid que acaben desapareixent, lleguminoses per fixar

presentin una bona dispersió lateral mitjançant rizomes o estolons.

nitrogen i gramínies autòctones o adaptades no invasores. Actualment se s’inclouen també espècies
nutrícies i valuoses per pol·linitzadors. Els elements utilitzats en la barreja hauran de ser absolutament
biodegradables, de manera que l’actuació no comporti cap impacte ambiental negatiu.

Les famílies de les espècies herbàcies més importants utilitzades en les hidrosembres són les gramínies i

No és recomanable hidrosembrar llavors d’una sola espècie. Tot i així, no és recomanable incloure un
nombre elevat d’espècies en una mateixa mescla; un terme mitjà acceptable per a una barreja bàsica és de

especialment als sòls pobres en nitrogen, és interessant incloure-les a la barreja, preferentment inoculades

les lleguminoses. Les primeres s’adapten a una gran varietat de condicions edafo-climàtiques; les segones
són plantes amb un sistema radical profund que viuen en simbiosi amb bacteris fixadors de nitrogen,
amb coadjuvants biològics. Atès que les lleguminoses acostumen a ser plantes més agressives que les
gramínies, el percentatge de les llavors de lleguminoses no hauria de superar el 30% en pes del total de la

6-8 espècies, però pot ser superior. No es recomana la hidrosembra d’arbustos per la baixa efectivitat
registrada amb aquest sistema per PiJBIM.

barreja de llavors.

La quantitat i tipus de llavors a utilitzar depèn de la naturalesa del sòl, i les condicions de l’emplaçament en

En el cas dels sòls rics en nitrogen, no és recomanable incloure llavors de lleguminoses a la barreja.

el moment de efectuar la hidrosembra. Una dosi de sembra orientativa és aplicar una quantitat de 3-6
2
2
llavors/cm , equivalent a 20-35 g/m aproximadament.

Generalment no es recomana incloure espècies arbòries o arbustives en les hidrosembres pel seu baix
nivell de germinació. Es preferible implantar les llavors de gra gros prèviament amb mitjans manuals, com la
sembra a cops de mà o amb auleta.

PROPORCIÓ DE BARREJA D’HIDROSEMBRA
Producte
Quantitat
2
Aigua
2,5-3 l/m
2
Llavor gramínia
12-25 gr/m
2
*Llavor lleguminosa
6-12 gr/m
2
Llavor anuals
1-3 gr/m
2
Fixador
15-20 gr/m
2
Adob orgànic
90-100 gr/m
2
Adob mineral
35-40 gr/m
2
Encoixinat
80-100 gr/m

Cal incloure algunes espècies d’establiment ràpid a la barreja, plantes de ràpida germinació i ràpid
recobriment del sòl, que ajuden a crear un microclima favorable per al desenvolupament de la coberta
vegetal. S’ha d’evitar posar-hi en proporcions excessives les espècies més agressives, colonitzadores
potents, per tal de permetre l’establiment de les espècies d’instal·lació més lenta. És recomanable que el
percentatge de les llavors d’espècies anuals d’establiment ràpid no superi el 10% en pes del total de la
barreja de llavors.
Tot i així, cal evitar espècies que puguin generar una quantitat de biomassa excessiva Cal que l’alçària de

*Nota: No cal en terrenys rics en nitrogen

la coberta vegetal i la presència de piròfits no sigui excessiva, sobretot en aquells llocs on el perill és molt
evident, per tal de limitar el risc d’incendis.

Figura 74. Proporció dels elements d’una barreja per hidrosembra
La hidrosembra es pot executar en una fase o varies. En alguns casos es pot voler realitzar varies

5.10.2.

aplicacions per garantir la cobertura del terreny, per la seva pendent, estructura del sòl o presencia d’ocells,

Subministrament i emmagatzematge

Les barreges de llavors s'han de correspondre amb les especificacions del projecte d’acord amb PiJBIM en

per exemple. En ocasions pot ser necessari afegir capes extres d’encoixinat. En cas que la quantitat
2
d’encoixinat previst sigui superior als 180-200 g/m , es molt recomanable executar la hidrosembra en 2

funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat. La barreja de llavors ha de ser
d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als indicats a la norma NTJ 07N, en funció de les

fases:

espècies utilitzades, en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.

1) Fase 1- Sembra amb aigua, llavors, encoixinat, adobs, fixador, i additius.
2) Fase 2 – Cobertura amb aigua, encoixinat i fixador.

Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències de nutrició o
fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la qualificació per al seu ús. Han

5.10.1.

Material vegetal per hidrosembres

Les llavors han de procedir de cultius controlats pels serveis oficials corresponents i s’han d’obtenir segons

d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades. Les
proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades a la norma aplicable, i les anàlisis de

les disposicions del reglament tècnic corresponent. És molt recomanable fer servir barreges d’espècies
autòctones o adaptades localment. Sempre que sigui possible i estiguin disponibles al mercat, és preferible

composició de les mescles de llavors, de puresa, de capacitat germinativa i d’estat fitosanitari s’han de
sol·licitar als organismes oficials responsables.

utilitzar llavors pròpies de la zona d’actuació o àrea geogràfica propera. En revegetacions dins d’àrees

Les categories de les llavors a utilitzar són les següents:

naturals, cal verificar l’origen autòcton de les llavors emprades.
1) Llavor certificada: disposa de garantia oficial d’identitat i puresa varietal.
2) Llavor comercial: l’empresa garanteix la identitat de l’espècie i la puresa específica.

El conjunt d’espècies vegetals que componen la barreja de llavors per a la hidrosembra ha de satisfer els
criteris següents:

Les llavors sotmeses al Reglament tècnic de control i certificació:

1) Tenir un creixement inicial ràpid per assegurar un recobriment vegetal ràpid del sòl.
2) Assegurar una protecció ràpida i persistent contra l’erosió en les estacions vegetatives posteriors.
3) Tenir un sistema radical dens en profunditat i/o en superfície.
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han de ser subministrades en envasos precintats, fàcilment identificables.
han de dur indicacions referides al Reglament tècnic per a cada categoria, retolades de forma clara.
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Adobs i afins- Sempre que l’anàlisi del sòl i la barreja de llavors no ho desaconselli, són adequats tots els

INDICACIONS DE LES ETIQUETES OFICIALS

adobs minerals o orgànics, amb els continguts garantits i de descomposició lenta i gradual del nitrogen
(adobs d’alliberament controlat). També es poden combinar amb àcids húmics. La dosi que cal aportar

LLAVORS CERTIFICADES
a.
b.
c.
d.

CAMPS
OBLIGATORIS

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Encapçalament amb les sigles Espanya i menció de l’organisme oficial responsable.
La inscripció: regles i normes CEE.
Número de referència del lot i número de l’etiqueta.
Espècie indicada, amb el seu nom botànic, que es pot citar de forma abreujada i sense els noms dels
autors.
Varietat indicada.
Categoria.
País de producció.
Data del precintat (mes i any) o mes i any de l’última presa de mostra oficial.
Pes declarat, brut o net, o nombre de llavors.
Puresa i % germinació.
En cas que s’utilitzin additius sòlids (píndoles, etc.), s’ha d’indicar la naturalesa de l’additiu i la proporció
aproximada entre el pes de les llavors pròpiament dit i el pes total.

depèn de les característiques edàfiques del terreny, del tipus de manteniment i del tipus de coberta vegetal
per implantar. Aquesta dosi ha de donar resposta a les necessitats del primer cicle vegetatiu. Els
fertilitzants minerals s’han d’ajustar a les especificacions de la legislació vigent.
Additius- És possible incloure a la barreja per a hidrosembra altres materials com a additius (colorants,
superabsorbents, algues cianofícies, etc).
Coadjuvants biològics- Quan les hidrosembres es duen a terme en sòls pobres i que presenten al
descobert els horitzons inferiors del sòl, cal valorar la necessitat de potenciar la flora i la fauna microbiana

BARREGES DE LLAVORS CERTIFICADES

CAMPS
OBLIGATORIS

RECOMANABLE

a.
b.
c.
d.
e.

autòctona i de millorar la textura del sòl amb l’aplicació de coadjuvants biològics. Entre aquests hi ha els
inòculs de rizobis per a les lleguminoses i els productes hormonals que activen la germinació.

Barreja de llavors per a ................... (utilització prevista).
Organisme oficial responsable – Espanya.
Número de lot.
Mes i any de precintament.
Proporció en pes dels diferents components de la barreja per espècies i/o varietats; és suficient mencionar
la denominació de la barreja si es dóna per escrit la seva composició al comprador i si es registra
oficialment.

5.10.4.

Condicions d’execució

Per executar un a hidrosembra s’ha d’introduir aigua al dipòsit de la hidrosembradora fins a cobrir-ne la

a. Procedència del material.
b. Ecotip de procedència.
c. Tractaments pregerminatius.

meitat de la capacitat. A continuació s’hi incorpora l’encoixinat, tot evitant la formació de grumolls a la
superfície de la mescla. S’hi afegeix aigua fins a completar 3/4 parts de la mescla total prevista, i es

COLOR DE LES ETIQUETES

mantenen en moviment les paletes de l’agitador. Simultàniament s’hi incorporen els fertilitzants, el fixador i

Blau
Per a les categories certificades i certificades de primera reproducció.
Vermell
Per a les categories certificades de reproduccions successives.
Bru
Per a la categoria comercial.
Verd
Per a les barreges de llavors de plantes farratgeres.
*Nota: No cal en terrenys rics en nitrogen

els additius, i s’hi afegeix aigua fins a arribar a la quantitat de mescla prevista. Finalment s’hi afegeixen les
llavors.
Des d’aquest moment, i fins que s’iniciï l’operació de sembra, no han de transcórrer més de 20 minuts.
Aquest temps pot variar segons la previsió a curt termini de pluges, fet que pot accelerar o no la inducció a

Figura 75. Etiquetes per llavors

la germinació de les llavors. No s’ha de començar l’execució de la hidrosembra fins que no s’hagi
Les etiquetes oficials han de ser expedides o autoritzades per l’organisme oficial responsable i amb

aconseguit una mescla homogènia de tots els components.

impressió inesborrable han d’identificar el lot de llavors contingut dins l’envàs o l’embalatge. Per a llavors

Abans de començar a sembrar, sempre s’ha d’accelerar el moviment de les paletes agitadores durant

comercials, les dades de l’etiqueta oficial han de ser les indicades per a la categoria certificada (amb
l’excepció de la menció a la varietat), incloent-hi el text «no certificada com a varietat». També s’ha de

alguns minuts. Pel que fa a les característiques de la màquina i les verificacions de control, cal seguir les
especificacions indicades a les NTJ.

substituir la dada «país de producció» pel de «zona de producció».
Cal assegurar de que el producte arribi precintat i en perfecte estat de conservació. Els materials a granel

La hidrosembradora s’ha de col·locar prop de la base de la superfície que cal sembrar. El canó de la
hidrosembradora s’ha de situar inclinat per sobre de l’horitzontal. L’expulsió de la mescla s’ha de dur a

s’han d’emmagatzemar sota cobert i s’han de dipositar en un recipient net i inalterable o sobre una base

terme evitant que el raig incideixi directament en la superfície, descrivint cercles o en zig-zag. La distància

neta impermeable i allunyada d’humitats i de materials que puguin modificar-ne la puresa i les
característiques.

mitjana del punt de projecció a la superfície que cal tractar ha d’estar compresa entre els 20 i els 50 m i
dependrà de la potència d’expulsió de la bomba.

5.10.3.

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT

Altres materials per a hidrosembra

La unitat de mesurament de la barreja de llavors, coadjuvant biològic, encoixinat, esmena, fertilitzant,
fixador, superabsorbent i additius són els grams (g) o els quilos (kg).
L’aigua es mesura en l o m3.
Metres quadrats (m2) o hectàrees (ha) de superfície real.

Fixadors- Són productes que, aplicats amb la hidrosembradora, formen una pel·lícula homogènia, elàstica i
permeable sobre el terreny. Els fixadors són compostos formats per polibutandiens, alginats, derivats de
cel·lulosa, derivats de midó, acetat de vinil, polímers sintètics de base acrílica, propionat de polivinil i altres.
Els fixadors, aplicats en les quantitats i les dosis correctes, han de complir les condicions següents:

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ordre APM/283/2017, de 27 de març, per la qual es modifiquen el Reglament tècnic de control i
certificació de llavors de plantes farratgeres, aprovat per l’Ordre ARM/3370/2010, de 27 de desembre, i
el Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver, aprovat per l’Ordre de
23 de maig de 1986, i posteriors modificacions
Real decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants.
Reial decret 877/1991, de 31 de maig, d’ordenació i control dels fertilitzants i afins.
NTJ 08H: 1996. Hidrosembres.

1) Han de ser productes que, en ser projectats sobre el terreny, formin una capa superficial resistent a
l’erosió i d’un gruix similar al que pugui afectar l’erosió.
2) No afectar negativament la germinació i el desenvolupament de les plantes.
3) Han de resistir les gelades i ser estables a la llum del sol, i ser preferiblement de llarga durada.
4) Han de permetre la circulació de l’aire i el manteniment de la saó del sòl, alhora que en milloren
l’estructura.
5) No han d’alterar els processos biològics del sòl.
6) Ser miscibles amb l’aigua, Han de ser no combustibles, no tòxics i biodegradables.
7) Han de ser compatibles amb altres productes que puguin reforçar o ampliar el seu camp d’aplicació.
Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV
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5.11.

Per a l’encoixinat d’espais verds a la ciutat de Barcelona només s’accepten materials orgànics fàcilment
disponibles, com les restes de poda triturades, l’escorça de pi o les restes grolleres de compostatge, entre

TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES

Es consideren tractaments de superfícies de jardineria els encoixinats, les làmines anti-herbes i els
sistemes estabilitzadors de talussos i altres uperfícies exposades a l'escorrentía i l'erosió.

altres. La seva aplicació ha de ser coherent amb les condicions de l’emplaçament, el seu ús i el tipus de
vegetació.

5.11.1.

L’origen dels components dels encoixinats és un aspecte important que cal tenir en compte per a una
correcta traçabilitat del producte final obtingut, especialment pel que fa a la presencia de llavors de plantes

Encoixinat

L’aportació d’encoixinat a les zones vegetades, parterres, escocells, i jardineres presenta una sèrie de

no desitjades i patògens.

beneficis pel que fa a la protecció i retenció del sòl, la conservació de la saó, el control de les plantes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ENCOIXINATS ORGÀNICS
a. Humitat: màxim 45% (respecte del pes total).
b. Densitat aparent: entre 0,15 i 0,25 g/cc segons augment de la mida de partícula.
c. Espai porós total: 65-85% volum
a. Porositat d’aeració a 20 cm c. a.: 20-45% volum.
b. pH entre 6 i 7.
c. Conductivitat: menor d’1 dS/m.
Figura 77. Característiques dels encoixinats orgànics

adventícies i la protecció superficial d’arrels en plantes recents.
Altres beneficis poden ser la millora de les característiques del sòl, aspectes estètics, el foment de petits
microhàbitats, el control de l’erosió del sòl, l’optimització de l’ús de l’aigua, entre altres, tot i que no totes les
espècies vegetals es beneficien per igual de la seva aplicació.
L’encoixinat que es considera més adequat per a ús en jardineria i paisatgisme a la ciutat de Barcelona és
el d’origen orgànic, ates que millora les condicions físiques, químiques o biològiques.
Es pot fer servir en combinació amb altres materials, com làmines anti-arrels, però és preferible fer servir un

El compost es pot fer servir com a material d’encoixinat alhora que com a condicionador del sòl, ja que pot

material o el altre, segons les condicions de l’emplaçament. Com norma general cal preveure encoixinat a
la totalitat del parterre o clot de plantació d’arbrat, vivaces o arbustos, o flors de temporada, tret dels

actuar com fertilitzant i en la formulació de substrats. També es pot aplicar en la restauració de sòls
degradats, regeneració de talussos, o en restauració d’activitats extractives, industrials i altres, sempre que

talussos amb pendents superiors al 10%, on s’hauran de preveure altres sistemes de protecció i retenció de
sòls. La decisió sobre quins mètodes cal fer servir en cada cas recau sobre PiJBIM.

es disposi d’un compost d’higienitzat i amb la matèria orgànica estabilitzada. L’aplicació de compost poc
madur pot comportar en certs casos algun problema en la seva aplicació, com pot ser la inhibició de la
germinació, presència d’insectes, mala olor, etc.

Prèviament a l’aportació d’encoixinat, cal dur a terme una birbada o un tractament previ a la preparació del
sòl en les àrees que presentin problemes de males herbes, a més d’un primer reg en profunditat. En àrees

No tots els productes compostats són aptes per al seu ús en jardineria urbana, especialment els que
presenten concentracions de metalls pesants, i el seu ús està regulat per la normativa aplicada als

on es presentin rebrots d’espècies no desitjades, rizomes o similars, caldrà eliminar-los abans d’incorporarhi l’encoixinat, ja que aquest no impedeix el rebrot.

productes fertilitzants i adobs.

Per a la plantació d’arbres i arbustos joves en parterres de gespa, s’ha de preveure que l’àrea d’encoixinat
estarà delimitada per un separador al menys a 120 cm del pa de terra. No s’ha de posar l’encoixinat en
contacte amb el coll de l’arrel dels troncs ni, les tiges dels arbres. En tots els casos l’encoixinat ha de ser de

5.11.1.2.

Tots els productes derivats de residus orgànics i de materials orgànics compostats han de complir la
legislació vigent referent als contaminants químics i orgànics i als riscos biològics i patògens per a l’ésser

primera generació (no reutilitzat), amb un gruix entre 5 i 10 cm depenent de l’espècie, i la mida de la planta
utilitzada.

5.11.1.1.

humà, els animals i la pròpia planta —la més restrictiva— per a l’ús com a encoixinat en la superfície del
sòl.

Característiques del material

Els encoixinats en espais verds es poden classificar segons el tipus de material, el procés de producció o la

5.11.1.3.

presentació. Segons el tipus de material, els encoixinats acceptats per PiJBIM es poden classificar en:
1)
2)

manipulació, emmagatzematge i transport, el contingut no es contamini per matèries estranyes, per
exemple propàguls, patògens i paràsits de plantes, i el contingut dels envasos no es dispersi
inintencionadament. L’envasament ha de tenir perforacions per permetre la igualació de pressió i per

MATERIALS PER ENCOIXINAT
f.
g.
h.
i.

Condicions de subministrament i emmagatzematge

Els productes envasats i a granel han d’estar protegits de manera que, en condicions normals de

Encoixinats orgànics d’origen natural, generalment materials higienitzats o composats.
Encoixinats inorgànics; formats per àrids solts, com ara còdols, graves o argiles.

Encoixinats orgànics
a. Triturat de fusta
b. Escorça de pi
c. Escorça o triturat de bruc
d. Fullaraca o virosta
e. Malla orgànica
Encoixinats inorgànics*
a. Sorra
b. Argila expandida

Exigències sanitàries

facilitar i assegurar-ne la manipulació.
Els detalls en la determinació de la quantitat de productes subministrats a granel s’han d’ajustar a l’acord

Manta orgànica amb fibres naturals
Restes de poda triturades
Compost i assimilables
Altres (subjectes a aprovació per PiJBIM)

entre el proveïdor i el consumidor, per exemple: volum col·locat o pes especificat.
Les dades mínimes exigibles que necessàriament han de figurar en l’ etiquetatge i documentació dels
productes utilitzats com a encoixinats en els espais verds, a fi d’assegurar una informació suficient, són les
següents:

c. Grava*
d. Ceràmica triturada

1)
2)
3)
4)
5)

*Nota: No es permet l’ús d’encoixinats inorgànics, especialment grava, als espais verds públics

Figura 76. Materials per a encoixinat
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Nom o denominació usual o comercial del producte.
Tipus de material i procés de producció, si escau.
Contingut net del producte, expressat en unitats de volum.
Característiques del producte, instruccions, advertiments, consells o condicions de seguretat.
Lot de fabricació, quan el procés d’elaboració es realitzi en sèries identificables.
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6) Identificació de l’empresa: el nom o la raó social o la denominació del fabricant o l’envasadora o la
transformadora o d’un venedor i, en tot cas, el seu domicili.
7) Totes les inscripcions han d’aparèixer amb els caràcters ben visibles, clars i indelebles, i fàcilment
llegibles per la direcció facultativa de l’obra.
8) Les etiquetes que continguin les dades obligatòries s’han de situar sobre el mateix producte o en el seu
envàs, en una posició prominent.
9) Els productes que se subministrin a granel han d’incorporar la informació obligatòria referida a
l’etiqueta, d’acord amb les especificacions anteriors o en un document que els acompanyi, albarà o fitxa
tècnica, i que s’ha de lliurar a la direcció facultativa. En qualsevol cas, el venedor n’ha de conservar un
original per permetre una correcta identificació del producte i subministrar la informació corresponent
que se sol·liciti.
10) És desitjable que els productes utilitzats en l’encoixinat dels espais verds disposessin d’etiqueta
ecològica comunitària o del distintiu de garantia de qualitat ambiental.

es necessari preveure l’ús de flassades antiherbes col·locades directament al damunt del sòl, fixades amb
grapes o claus antiextració i volanderes per millorar-ne la subjecció.
Les malles antiherbes seran de material orgànic, biodegradable o compostable en un termini de 2 a 5 anys,
especialment dissenyat per evitar el creixement de plantes adventícies, que permeti el pas de l’aigua, i
controli la incidència de la llum solar sobre les llavors per impedir la germinació. El gramatge mínim
2
recomanat es de 120 grs/m . Els materials han de ser fibres resistents 100% biodegradables i fàcils de
col·locar, mecanitzables, naturals -de coco, jute o palla- polímers polílàctics, o altres que el projectista pugui
suggerir, d’acord amb PiJBIM.
No s’accepta la utilització de làmines antiherbes de materials sintètics o plàstics no compostables. Si per
alguna raó excepcional s’han d’aplicar, hauran de ser de tipus “No teixit” i del gramatge o pes per metre
quadrat més lleuger possible. Les làmines antiherbes s’especificaran sempre subjecte a la presentació de

L’operació del transport de l’encoixinat fins a la destinació final inclou la preparació, la càrrega, el trajecte i
la descàrrega. El transport i la recepció s’ha de dur a terme tot evitant que se’n produeixi la pèrdua o el

fitxa tècnica i aprovació explícita per part de PiJBIM.

deteriorament. Durant el recorregut i el trànsit, l’encoixinat subministrat a granel s’ha de protegir amb una

En tot cas, la instal·lació de les làmines antiherbes es pot realitzar amb ancoratge al terreny amb grapes

lona o element similar per evitar possibles dispersions. El transport d’encoixinat ha de complir la normativa
vigent relativa al transport de mercaderies. S’ha de comprovar que l’enviament d’encoixinat vagi

d'acer corrugat amb punta en forma de U, de 6mm de diàmetre, 11 cm. ample x 22 cm. de llarg com mínim,

acompanyat de la documentació i l’etiquetatge (albarà de lliurament, etiqueta i marca) i que aquests siguin
correctes. Un cop descarregat el material, s’ha d’aplicar en breu o aplegar-lo de manera que se’n mantingui

Un cop instal·lada la làmina es procedeix a la plantació realitzant talls en forma de creu –i no pas formes

per a subjecció de xarxes i malles al terreny, amb un cavalcament mínim de 10 cm.

geomètriques com quadrats- per format el clot de plantació i plantar els pans de terra o els alvèols. El reg
per degoteig anirà sempre col·locat amunt de la làmina antiherbes, tret d’una petició específica de PiJBIM

la qualitat.

en sentit contrari (sempre justificada per vandalisme, conductes incíviques de propietaris de gossos o
similar)

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
Les unitats d’amidament poden ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m3) o tones (t) per
subministrament. Gruix en centímetres (cm) per metre quadrat (m2) o hectàrees (ha) de superfície real.

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 05A. Subministrament de sòls i productes nutrients. Encoixinats.

Per a geotèxtil i tela antiherbes, la unitat de mesurament és el m2 i se’n consideren exclosos els
encavalcaments propis de la col·locació de les làmines.

5.11.2.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE EN ISO 11058: Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Determinació de les
característiques de permeabilitat a l’aigua perpendicularment al plànol sense càrrega.

Làmina antiherbes

Les làmines, mantes, feltres o flassades antiherbes s’utilitzen per a cobertures del sòl i estan especialment
dissenyades per evitar el creixement de plantes adventícies, permetent el pas de l’aigua al mateix temps
que controlen la incidència de la llum solar sobre les llavors, factor que dificulta la germinació.

5.11.3.

La utilització de una làmina o flassada antiherbes permet disminuir l’aplicació de biocides per a l’eliminació

Estabilització de talussos

Els materials per estabilització de sòls s’utilitzen en superfícies que per alguna raó -com ara pendent i/o
escorrentia- precisen alguna forma de garantir la seva estabilitat i retenció d’humitat fins que la vegetació

d’adventícies i manté una òptima regulació de la humitat del sòl. Les seves avantatges es poden resumir en
que:

s’implanti correctament.
1)
2)
3)
4)

Limiten el creixement de plantes adventícies.
Disminueixen les intervencions de manteniment i els consums.
Ajuden a estabilitzar el terreny recentment llaurat.
Conserven la humitat.

Els materials que permeten l’estabilització de talussos son necessaris quan les condicions de pendent i
estabilitat de la superfície dificulten l’estabilitat del sòl natural o les terres d’aportació, i l’establiment de la
vegetació. En les condicions de canvi climàtic actuals, és molt recomanable tractar tots els talussos amb
pendent superior al 10% com terreny potencialment inestable, especialment quan es pugui preveure

Tanmateix, atès que les làmines i malles antiherbes plantegen alguns problemes de maneig i manteniment
a curt i mig termini, trenquen el intercanvi edàfic-aeri i constitueixen una barrera per als invertebrats que

l’aportació d’escorrenties incontrolades procedents d’altres àmbits o superfícies veïnes, com ara paviments.
S’apliquen principalment per al control de l’erosió i la revegetació de talussos de pendent elevada, per

viuen al sòl, la seva aplicació als projectes es farà d’acord amb el criteri de PiJBIM, que podrà determinar si

reduir els recursos dedicats al manteniment dels talussos, per a la protecció de rius i la naturalització de

el seu ús és adient en cada cas i les especificacions generals de les làmines.

canals, i també per a la retenció de fins en general.

Les diferencies principals entre làmines es si estan fabricades amb productes biodegradables o no i si han

Aquests materials s’apliquen de forma superficial, sovint en combinació amb tècniques de retenció,

estat teixides o no, sent més efectives les no-teixides termolligades de propilè, però és preferible fer servir
productes biodegradables que no generin residus al final de la seva vida útil.

estabilització i revestiment de sòls. Aquestes tècniques poden fer servir materials vegetals vius, morts,
materials naturals inerts i materials manufacturats.

Quan es preveu necessari reforçar o garantir la contenció d’aflorament de plantes adventícies als parterres,
especialment en situacions inestables, de gran pendent o quan no es pugui fer servir encoixinat fàcilment,
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2

Als efectes de la seva aplicació a la ciutat de Barcelona, les formes de presentació dels materials
d’estabilització de talussos acceptables per PiJBIM son làmines o rotllos formades a partir de fibres

Entremig s’hi han de col·locar grapes, repartides per tota la superfície. El número de grapes per m depèn
de la pendent i la longitud del talús, en funció de la major acumulació d’aigua quan és de gran extensió.

biodegradables d’origen vegetal com jute o coco, celulosa o materials com els polilàctics biodegradables.

Cal comprovar les especificacions de subministrament, però per norma general, es recomana un mínim
2
d’una grapa cada 2 o 3 m de superfície; en condicions difícils se n’ha d’augmentar el nombre a una grapa

Les làmines es poden presentar en una varietat de formats i denominacions -mantes, xarxes, feltres i

2

flassades- i els projectistes hauran de triar el material més adient per cada aplicació, amb criteris que poden
incloure la protecció contra plantes no desitjades, la protecció contra l’erosió, la retenció d’hidrosembres i

per m . Seguidament s’han omplir les rases amb terra, grava o grava compactada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES MANTES ORGÀNIQUES
Densitat
Composició
Condicions
Aplicacions
grs/m

l’estabilització del sòl.
Per norma general, les xarxes obertes són aconsellables per retenir aigua, llavors i partícules en zones de
sembra o hidrosembra sense limitar la evapotranspiració del terreny. Les mantes s’utilitzen més aviat en
plantacions amb l’objectiu d’estabilitzar la terra vegetal, afavorint la implantació de la vegetació mentre
aporten matèria orgànica per descomposició, disminueixen l’evaporació i atenuen l’escorrentía.
Aquestes làmines es poden combinar amb materials com els biorotllos i tècniques com les faxines i la
formació de sots o microconques de retenció als talussos per fomnatar la retenció d’aigua.
És preferible aplicar tècniques de protecció i estabilització de sòl bassades en materials vegetals vius i
morts, i altres biodegradables o d’origen natural.
En condicions extremes és possible utilitzar materials inorgànics, encara que és preferible evitar el seu ús

Palla (100%)

120

Erosió laminar moderada

Talús 3:1 pendent de fins a 30 m

Palla (50%) / coco (50%)

120

Erosió laminar mitjana

Talús 3:1, 2:1 pendent de fins a 40 m

Palla (50%) / espart (50%)

120

Erosió laminar mitjana

Talús 3:1, 2:1 pendent de fins a 40 m

Coco/Jute

120

Erosió laminar alta

Talús 2:1, 1:1 pendent de fins a 40 m

Espart

120

Erosió laminar alta

Talús 2:1, 1:1 pendent de fins a 40 m

Espart (50%) / coco (50%)

120

Erosió laminar alta

Talús 3:1, 2:1 i 1:1 pendent de més de
40 m

Figura 78. Característiques generals de les mantes orgàniques

tot el possible i substituir-les per opcions orgàniques i compostables si és possible.
1) Les malles tridimensionals destinades a la protecció de talussos permeten albergar i crear sòl fèrtil
mitjançant l’estesa de terra vegetal tamisada o projeccions de substrat en talussos superiors al 35%.
Formades per fils de poliamida que constitueixen una estructura de 10 a 20 mm de gruix oberta a la
cara superior i més o menys tancada en la inferior. En alguns casos es reforça amb una làmina de
suplementaria o fins i tot es subministra amb gespa o vegetació precultivada.

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
La unitat de mesurament és el m2, i se’n consideren exclosos els encavalcaments propis de la col·locació.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 12S Part 1 Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques protecció superficial del sòl
NTJ 12S Part 2 Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques d'estabilització de sòls
NTJ 12S Part 4 Obres de bioenginyeria del paisatge: tècniques mixtes d'estabilització de talussos

2) Les malles inorgàniques s’utilitzen en talussos amb pendents superiors al 50% amb elevada
inestabilitat, a fi que la vegetació que s’hi implanta per hidrosembres contribueixi a augmentar-ne
l’estabilitat. Sovint són filferros d’acer galvanitzat teixits en torsió i formant una retícula hexagonal. Es
poden reforçar mitjançant la utilització de cables trenats disposats en diagonal damunt de la malla
metàl·lica i fixats a la superfície per mitjà d’ancoratges de diferent profunditat o mitjançant xarxes de
cable. Les galvanitzades, a més de servir per a l’estabilització de talussos, també s’utilitzen per protegir
l’entorn del despreniment de pedres i roques i d’aterraments. Les anomenades geoxarxes són de
naturalesa orgànica, però per la seva similitud es poden incloure en aquest grup.
3) Les geocel·les són estructures alveolars rígides o semirígides construïdes amb unions alternatives de
tires de polímers de plàstic d’alta resistència. Creen una estructura volumètrica que s’omple amb terra o
substrat i que permet un desenvolupament inicial de les arrels de plantes vivaces i arbustives per a la
seva posterior estabilització en el talús. No es recomana el seu ús en cap cás per àmbits urbans, però
si es fan servir, es recomanen per talussos amb pendent superior al 33%, en zones no accesibles
facilment i fabricades amb materials no lliscants.
Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant per a la col·locació de mantes i el projecte ha de
preveure l’interacció d’aquestes amb a la vegetació prevista.
Com principi general, a la part superior i al peu del talús s’ha d’excavar una rasa de 0,30m de profunditat i
0,30m d’ample per a l’ancoratge de la manta, xarxa o malla. S’ha de perfilar i enrasar la superfície del talús
d’acord amb el previst al projecte, però respectant la vegetació existent o altres formes naturals de terreny
tot el possible, esbrossar-la si cal i deixar-la neta de pedres i altres obstacles. A continuació s’ha d’estendre
la manta o xarxa, ancorar-la a la rasa superior mitjançant grapes separades 1 m entre si i desenrotllar-la
fins a l’ancoratge inferior, on s’ha de subjectar de la mateixa forma.
Els llençols s’han d’encavalcar 10 cm en cas de talussos secs i 15 cm en cas de talussos inundables, tenint
en compte que l’encavalcament s’ha de produir en el sentit del corrent.
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6.

El debat motivat posteriorment per les diferents conclusions entre institucions científiques i polítiques sobre
la classificació com a carcinogen o no del glifosat va generar un seguit de documents on s’expliquen els

PRODUCTES FITOSANITARIS

El control de plagues i de plantes no dessitjades ha estat una de les tasques històriques de l’agricultura i la
jardineria. Abans del desenvolupament de pesticides sintètics, es desenvolupava un lenta i perpètua lluita

motius tecnicocientífics d’aquestes divergències, l’àbsencia de dades d’informació ecotoxicològica de
residus, impuressas i altres components freqüents en les formulacions comercials que podrien requerir

amb eines simples i productes químics naturals. Els métodes ancentrals es bassaven fonamentalment en la
diversificació de les varietats, el maneig i disposició de la vegetació i l’aplicació d’olis obtingudes de llavors

noves avaluacions, l’àbsencia de diferents dades toxicològiques, entre les que destaquen l’avaluació
únicament del principi actiu enlloc dels formulats comercials, l’avaluació de més informació degut a disposar

triturats o de productes químics elementals d’origen natural.

d’un nombre més gran d’estudis epidemiològics/experimentals, l’atorgació de diferent significança/valor a

Els pesticides i herbicides químics sintètics, aplicats per primera vegada a mitjans del segle XX, van ser un
desenvolupament en la batalla contra essers vius considerats indessitjables, i els mètodes de control

alguns dels estudis utilitzats per ambdós institucions, entre altres

químic inclouen ara una gran varietat d’estratègies que utilitzen agents químics o biològics dissenyats per
dissuadir, descoratjar, incapacitar o destruir un organisme, però que també presenten un risc elevat sobre

pesticides, que posa de manifest que el glifosat no és genotòxic ni carcinogen per als humans per via
alimentària. També arriba a la conclusió que no és carcinogen per a rates, tot i que no pot descartar que a

la salut dels ecosistemes i les persones si s’apliquen de forma indiscriminada, tal com va demostrar en
1962, quan Rachel Carson, biòloga i conservacionista, va publicar “Primavera silenciosa”, un llibre que

dosis altes pugui ser carcinogen per a ratolins ni que no hi hagi alguna evidència de relació entre exposició
professional i limfoma no hodgkinià.

A al maig de 2016 es va publicar l’informe sumari del Comitè Conjunt FAO/OMS sobre residus de

documentava els efectes perjudicials dels pesticides sobre les persones i la natura.
Sobre la base d’aquests informes d’avaluació, la Comissió Europea va publicar, al juny de 2016, els
Donarà pas a una reacció contra l’ús de productes químics de forma indiscriminada en el medi ambient per
l’aparició de certs efectes derivats de les pràctiques agroalimentàries intensives, com és ara la

reglaments 2016/1056 i 2016/1313, en què s’estableix una pròrroga nova i s’afegeixen noves disposicions
específiques a tenir en compte a les autoritzacions, per part dels estats membres, de productes fitosanitaris

contaminació d’aire, aigua i sòl, una més gran resistència a les plagues, la pèrdua de la biodiversitat,
l’augment de residus químics en els aliments, i l’aparició d’una àmplia gamma de substàncies químiques

que continguin glifosat.
Es va decidir que en les autoritzacions d’ús, s’avaluaran especialment els riscos derivats de l’ús no

actives incontrolades en la dieta humana, procedents de diverses fonts contaminants, amb efectes
inesperats i/o desconeguts per la salut de les persones.

agrícola, reduint al màxim les aplicacions en parcs i jardins públics, camps d’esport i àrees d’esbarjo,
centres educatius i espais de joc infantil i voltants de centres d’assistència sanitària, vist que els usos no

Des de llavors, la gestió i el control de fitosanitaris ha evolucionat gradualment fins assumir que és una

agrícoles en zones urbanes, via pública, infraestructures ferroviàries, lleres, etc poden provocar una

responsabilitat tècnica vetllar per altres essers vius i sobretot per la salut de les persones, evitant exposarles a productes químics sense el seu consentiment, especialment si existeixen alternatives més saludables.

contaminació de les aigües subterrànies d’una manera més intensa i directa que els usos agrícoles
correctament aplicats.

La gestió de fitosanitaris ha esdevingut una tècnica cada cop més diversa i bassada en estratègies de
gestió orientades a reduir o eliminar l’ús de productes químics. Els tractaments anomenats fitosanitaris han

A més, es presenta el risc de que determinats usos no agrícoles en zones urbanes podrien comportar una
exposició de les persones de manera directa i continuada a concentracions elevades, que podria comportar

evolucionat als darrers anys per incorporar nous mètodes i tecnologies, amb una progressiva reducció i
limitació de l’ús de productes d’origen químic de síntesis –limitant-ho a quan resulta estrictament necessari-

cert risc per a la població exposada, sobretot en infants i dones gestants.
El mateix dictamen indica que els productes fitosanitaris a base de glifosat no haurien de contenir el

a favor del retorn a tractaments basats en el maneig cultural i/o mecànic que, entre d’altres efectes, ajuden

coformulant tallowamina polietoxilada (CAS 61791-26-2), atès que l’informe definitiu del BfR indica que

a mantenir l’equilibri de la biodiversitat.

determinats coformulants (tallowamines polietoxilades) podrien ser la causa que determinats productes
comercials a base de glifosat fossin cancerígens.

La normativa vigent estableix i incorpora també l’avanç en la Gestió Integrada de Plagues (d’ara endavant
GIP) per a la reducció de l’ús de pesticides i herbicides de síntesi química. Els tractaments a aplicar han de
ser específics i selectius, i adreçats a controlar o eradicar una plaga concreta, sense afectar a altres

Un cop ja disposat d’aquest dictamen, la Comissió va publicar, el desembre de 2017, el Reglament
d’execució 2017/2324 que renova l’aprovació del glifosat fins al 15 de desembre de 2022. Aquesta

organismes. No obstant això, per les seves característiques, el fitosanitaris requereixen una regulació
estricta, ja que, si no s’utilitzen, emmagatzemen i comercialitzen correctament poden comportar un risc per

renovació amplia les disposicions específiques que els estats membres han de tenir en compte en les
autoritzacions de productes a base de glifosat, en concret afegeix que en les autoritzacions també caldrà

a la salut i el medi ambient.

atendre especialment la protecció d’operaris i usuaris no professionals; el risc per a vertebrats terrestres i
No es permet lús indiscriminat i generalitzat de productes químics, especialment quan consta que poden
existir riscos de tipus ambiental, ocupacional o per la salut de les persones més vulnerables. S’ha d’evitar

plantes terrestres no diana; el risc per a la diversitat i abundància d’artròpodes i vertebrats terrestres no
diana a través d’interaccions tròfiques, incloure mesures de reducció del risc, i garantir l’equivalència entre

l’aplicació combinada de productes químics per evitar la formació de “còctels” que puguin resultar en
efectes imprevistos per la salut de les persones -actuant com disruptors endocrins, per exemple- o d’altres

les especificacions del material tècnic comercialitzat i del material d’assaig emprat en estudis toxicològics.
Seguint aquest criteri i el principi de prevenció i protecció de salut pública i del medi ambient, PiJBIM va

esser vius vulnerables a efectes imperceptibles en essers humans.

considerar que el risc potencial per la salut de les persones i l’ecosistema urbà –per petoit que sigui- no
justifica l’aplicació general de productes i formulats bassats en glifosat -o altres productes químics de

S’eviten sempre que sigui possible els productes d’ampli espectre, que més fàcilment poden generar
resistències en les plantes a nous atacs o plagues i també els que suposen més risc per a la salut de les

sintesis- per la gestió de plantes no dessitjades, plagues i malures, i que els métodes GIP s’haurien de

persones i el medi ambient, pel seu ús extensiu.
En relació a l’ús de substàncies bassades en el glifosat al març del 2015 es va publicar la monografia 112

concentrar en el maneig i les aplicacions excepcionals, també per motius de protecció de la salut de les
persones o altres excepcionals.

de l’Agència Internacional per a la Recerca del Càncer (IARC/OMS), en què es classificava el glifosat dins
del grup 2A de carcinògens, com a “probable carcinogen per a humans”.

Amb aquest criteri, a Barcelona s’aplica la “Mesura de govern per aplicar l’eradicació de l’ús de glifosat en
els espais verds i la via pública municipals de Barcelona” que prohibeix el seu ús a l’espai públic.
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Els tractaments fitosanitaris es basaren en el concepte de GIP a l’arbrat, palmeres, arbustos, planta vivaç i
gespa, així com desherbatge, d’acord amb les clàusules següents. Els tractaments van dirigits a tots els

La prevenció de plagues i malures de gran part d’espècies vegetals de la ciutat comença des de la selecció
de les mateixes espècies per a la seva plantació. Aquesta selecció ha de responder a criteris d’adequació i

elements vegetals exposats a fi i efecte de prevenir i/o curar les plagues i malalties específiques i més
significatives de la vegetació.

tolerància a les condicions climàtiques i ambientals de la ciutat de Barcelona i a la trama urbana (tipologia
de carrer: amplada de voreres, balconades, calçada, etc). La selecció també es realitza evitant espècies
al·lergèniques i invasores i s’inclouen també espècies que potencien floracions i la creació de microhàbitats
per la fauna útil en el control de les plagues.

Per poder realitzar tractaments fitosanitaris s’ha d’estar inscrit al “Registro Oficial de Productores y
Operadores (ROPO)”, segons Reial Decret 1311/2012 del 14 de setembre. Així mateix els equips de
fumigació han d’estar inscrits al “Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA)”, segons Reial Decret

Des de fa més de 10 anys es substitueixen les espècies amb problemes d'adaptació o que es troben en

1702/2011, de 18 de novembre i han de tenir la inspecció realitzada per una estació de Inspecció Tècnica
d’Equips d’Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF) autoritzada per la Comunitat Autònoma.

excés i se’n introdueixen de noves per garantir que cap superi el 15% del total a la ciutat. La diversificació
d’espècies permet garantir el foment de la biodiversitat.

6.1. Gestió integrada de plagues i malures

6.1.2.

Criteris per al Control Integrat de plagues i malalties

L’Ajuntament té cura de mantenir i protegir els elements vegetals i prevenir-ne i/o curar-ne les plagues i

Els criteris establerts que determinen la realització d’una actuació i el respectiu tractament a desenvolupar

malures específiques i més significatives de la vegetació, tot atenent la salut de les persones.

són:

La gestió integrada de plagues i malalties a la jardineria de Barcelona dóna prioritat a les pràctiques i als
productes que generen menys riscos per a la salut humana i el medi ambient, utilitzant els mètodes químics

1) Llindar de tolerància. A partir d’un anàlisi visual es determina el grau d’afectació de plagues en l’arbrat i
es deriva l’aplicació d’un mètode de control, que pot comportar la supressió o eradicació total de la
mateixa o, també, la seva contenció en uns nivells de tolerància de la població d’insectes.

com a últim recurs. Per aquest motiu, la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat va aprovar per
unanimitat eradicar l’ús d’herbicides als espais verds i a la via pública de Barcelona, amb el compromís de

2) La ubicació de l’arbre. L’indret on està plantat l’arbre influeix directament en el possible grau d’afectació
als ciutadans. Els arbres de les places i avingudes més transitades poden ser causa d’un major nombre
d’afectacions o molèsties al veïnat i a l’activitat econòmica que es desenvolupa als entorns.

buscar alternatives ecològiques respectuoses amb el medi ambient i amb la salut de les persones.
Des de l’Ajuntament es coordinen les tasques de prevenció, cura i protecció, en col·laboració amb d’altres

3) Afectació de la plaga sobre l’estructura de l’arbre. Determinades plagues poden acabar afectant la
pròpia estructura i estabilitat de determinades espècies. És el cas de plagues que afecten a les alzines,
els xiprers o les palmeres. En aquest sentit, una actuació a temps pot prevenir possibles afectacions
posteriors que facin necessària la seva substitució.

organismes i d’acord amb la normativa fixada per les administracions competents. En l’àmbit local segueix
els criteris i manaments que es desprenen del Pla del Verd i de la Biodiversitat de Barcelona i del Pla de
Gestió de l’Arbrat Viari de Barcelona.

4) Afectació per plagues de quarantena. Segons el glossari de termes fitosanitaris de la FAO, una plaga
de quarantena és aquella que pot tenir importància econòmica potencial per a l’àrea en perill fins i tot
quan la plaga no existeix o, si existeix, no està estesa i no es troba sota control oficial.

En el camí cap a la progressiva reducció en l’ús de productes químics en el manteniment de l’arbrat viari
l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un programa de gestió que planifica les diferents estratègies per
abordar els tractaments de control de plagues i malures. En el Control Integrat es prioritza, en primer terme,
emprar els tractaments de menor a major impacte al medi ambient, amb la màxima de la preservació de la

A Barcelona es consideren plaga de quarantena les produïdes pel foc bacterià i la caparreta japonesa dels
tarongers. Les normatives europees i nacionals estableixen que els organismes competents han de fer

salut de les persones.

plans de seguiment i control d’aquests organismes nocius posant molt èmfasi en la detecció dels primers

6.1.1.

focus en una ràpida intervenció i control que en previngui la seva implantació i extensió allà on no n’hi havia
i conèixer l’evolució dels ja implantats per aturar-ne l’expansió.

Classificació de plagues i malalties

PiJBIM classifica les plagues i malalties del verd en tres grups, en funció del dany que provoquen o que
poden superar un llindar de tolerància. Aquest llindar de tolerància és el barem a partir del qual un insecte
es pot considerar plaga, i en l’agricultura està lligat a uns valors econòmics, en conservació de la jardineria

6.1.3.

no hi ha uns estàndards establerts universalment i es fan servir els derivats de la casuística de PiJBIM.

Als darrers anys els tractaments fitosanitaris han evolucionat i han incorporat nous mètodes i tecnologies,

El primer grup son les plagues que representen un risc per la seguretat/salut dels ciutadans i biodiversitat

amb una progressiva reducció i limitació de l’ús de productes d’origen químic – limitant-ho a quan resulta
estrictament necessari - a favor de tractaments alternatius (culturals, mecànics, etc.) que, entre d’altres

urbana, com ara la processionària del pi (Thaumetopoeapityocampa) o el morrut de la palmera
(Rynchophorusferrugineus). La processionària provoca defoliació dels pins i altres coníferes, i les orugues

Tractaments

efectes, ajuden a mantenir l’equilibri de la biodiversitat. La normativa vigent estableix i incorpora també
l’avanç en la Gestió Integrada de plagues per a la reducció de l’ús de productes fitosanitaris de síntesi

són urticàries (poden provocar molèsties a persones i animals domèstics). Altre exemple, el morrut de la

química.

palmera provoca la mort de les plantes afectades sense un tractament contundent, el que supossa la
pérdua d’un patrimoni vegetal excepcional i de difícil reposició.

Es té cura que tots aquests tractaments siguin específics i selectius adreçats a eradicar una plaga concreta.
S’eviten sempre que sigui possible els productes d’ampli espectre que més fàcilment poden generar

Altre grup son plagues que representen afectacions en el confort del ciutadà i que en determinats moments
poden superar el llindar de tolerància. Les plagues més comuns són el tigre del plàtan (Corythucaciliata),

resistències en les plantes a nous atacs o plagues i també els que suposen menys risc per a la salut de les
persones i el medi ambient.

l'insecte de les llavors del plàtan (Benolochilusnumenius) i el pugó del liriodendron (Illinoialiriodendri).

Tots els productes fitosanitaris utilitzats a Barcelona són els que el Ministeri d’Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) autoritza per a l’ús de parcs i jardins i que es troben recollits en el

Un tercer grup son plagues que representen afectacions en el confort del ciutadà, però no superen el llindar
de tolerància o són poc freqüents.

registre oficial de productes fitosanitaris.
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Diferenciem dos grans tipus de tractament:

6.1.6.

1) Culturals: La selecció de les espècies a plantar forma part d’aquest mètode. S’actua de forma
preventiva escollint les espècies millor adaptades a l’entorn urbà i les més resistents a l’atac de plagues
i malures.

L'Ajuntament de Barcelona duu a terme la senyalització de la vegetació que és objecte de tractament per al
control de plagues, d'acord amb el que estableix la normativa actual derivada del Reial decret 1311/2012, i
d'acord amb la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu, que fixa l'obligatorietat de senyalitzar la
realització de tractaments fitosanitaris en la vegetació ubicada a la via pública.

2) Mecànics: Les podes controlades poden ajudar a prevenir l’aparició de plagues i la seva extensió, i són
molt efectives en cas d’afectacions parcials amb la retirada de les branques afectades.

6.1.4.

Durant la realització de tractaments amb productes fitosanitaris de síntesi química o per atomització es
restringeix temporalment el pas de vianants amb tancaments a la via pública per evitar molèsties.

Control Biològic

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT

El control biològic consisteix en la utilització d’organismes vius per controlar les poblacions d’un organisme
N/A

que genera molèsties o danys en l’espècie, contrarestant la plaga o aportant un reforç en les defenses de

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

l’exemplar vegetal a tractar. S’utilitzen parasitoids, depredadors, microorganismes i nematodes.

Normativa en prevenció de riscs laborals.
Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.
2008/776/CE: Decisió de la Comissió, de 6 d'octubre de 2008, per la qual es modifica la Decisió
2007/365/CE, per la qual s'adopten mesures d'emergència per tal d'evitar la introducció i la propagació a
la Comunitat de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). (DOUE L 266/14, de 7.10.2008)
2010/467/UE: Decisió de la Comissió, de 17 d'agost de 2010, per la qual es modifica la Decisió
2007/365/CE pel que fa a les plantes sensibles i a les mesures que s'han de prendre si es detecta
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [notificada amb el número C (2010) 5640] (DO L 226 de 2010.08.28
Ordre AAM/56/2011, de 12 d'abril, de modificació de l'Ordre ARP/343/2006, de 3 de juliol, per la qual es
declara l'existència oficial a Catalunya de la plaga del morrut de la palmera, Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier, 1790), i es qualifica d'utilitat pública la prevenció i lluita contra aquesta plaga. (DOGC núm.
5860 - 15/04/2011)
Reial Decret 1702/2011, de 18 de novembre , d’inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació de
productes fitosanitaris.
Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel que s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús
sostenible dels productes fitosanitaris.
Reial Decret 951/2014, de 14 de novembre, pel qual es regula la comercialització de determinats mitjans
de defensa fitosanitària.
SGMA (Sistema de gestió mediambiental de Parcs i Jardins de Barcelona Institut Municipal i Sistema de
Prevenció de Seguretat i Salut) (Annex 1).
PA 11 Control operacional
PAM 16 Control de consums d’aigua
PMA 13 Actuació en cas d'Emergència (Incendi o vessament)
PMA 07 Control Fitosanitari
PMA 11 Gestió de residus als Espais Verd
PSSL 02 ISSL 02.15 Protocol de Seguretat per Aplicacions Fitosanitàries
PSSL 02 ISSL 02.16 Procediment d’Escales de mà
PSSL 02 ISSL 02.22 Desinfecció de les eines de tall
PSSL 02 ISSL 02.05 Treballs de poda en altura
Llibre Blanc sobre control de plagues en espais verds.

La introducció artificial de fauna útil o microorganismes antagonistes (en el cas dels fongs, per exemple)
actua de forma natural de dues maneres possibles: 1) alimentant-se de l’organisme que representa una
plaga o 2) parasitant-los utilitzant els individus de la plaga com a hostes, el que literalment impedeix la seva
proliferació ja que en el procés els destrueix.
El control biològic s’ha mostrat efectiu per al tractament d’alguns pugons i psiles però també permet actuar
contra les plagues de caparreta i aranya roja.
Aquest procediment contribueix a equilibrar els nivell de població dels insectes que afecten l’espècie i, per
tant, a reduir-ne els efectes nocius. Cal tenir present que no s’eradica la plaga en la seva totalitat i, donat
que l’entorn urbà no reprodueix al 100% els habitats naturals, pot resultar necessari repetir la reintroducció
d’aquests organismes de forma periòdica per mantenir-ne l’efectivitat.
Trampes de feromones: Un tractament basat en la simulació de les estratègies que desenvolupen les
femelles de les espècies per completar el seu cicle reproductiu. No totes les feromones són d’atracció
sexual, també existeixen d’agregació, etc. En el cas d’utilitzar feromones sexuals, aquestes atreuen els
mascles de l’espècie atacant, que són conduits cap a caixes trampa on quedaran atrapats. És un
funcionament idèntic al dels atractius alimentaris que atrapen els insectes en alguna substància enganxosa.
Bandes cromàtiques: Un altre tractament basat en la mimesi dels mecanismes naturals d’atracció dels
insectes. Les bandes cromàtiques utilitzen la mateixa estratègia que les flors i fan servir el poder d’atracció
que alguns colors tenen sobre els insectes per capturar-los.

6.1.5.

Informació al ciutadà

Mètodes Químics

Els tractaments s’apliquen com a darrer recurs quan el risc d’extensió de la plaga o el grau d'afectació de la
mateixa ho fan necessari, també per la seva virulència o per les molèsties que es poden derivar sobre la
població.
Endoteràpia vegetal: Mètode pel qual s’injecta a pressió el producte fitosanitari a la planta, que s’escampa
pels conductes del seu sistema vascular. És un mecanisme innocu per a les persones que s’ha demostrat
molt efectiu, per exemple, en els tractaments contra la processionària del pi.
Atomitzacions i aplicacions fitosanitàries en forma de reg: Tractament basat en l’aplicació del producte
ruixant l’espècie a tractar, ja sigui amb productes ecològics o, quan no existeixen al mercat alternatives
d’origen natural autoritzats, productes de síntesi química.
L’aplicació de productes ecològics com extractes naturals i insecticides sintetitzats es pot dur a terme a
partir de productes de la pròpia planta o d’origen mineral. Aquest és el cas de les piretrines, els olis
vegetals (derivats del Piretrumsp.), les azadiractines derivades de l’Azadiracta indica o, en el cas de
productes d’origen mineral, els derivats del carbó d’antracita.
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7.

disponible pels sistemes radicals. Aquest és un paràmetre determinant per la qualitat del verd urbà i a la
ciutat de Barcelona sovint es troba que les condicions estan lluny de ser optimes.

SÒLS, TERRES I SUBSTRATS

El tipus de sòl per plantar és un dels factors clau a considerar en la jardineria. La vida dels vegetals està
condicionada per la qualitat del sòl i els sòls on s’hagin de plantar elements vegetals hauran de tenir la

Cal diferenciar molt bé entre fondària de sòls de plantació i perfil transversal de terreny existent, i el
concepte de fondària i perfil transversal creat sobre estructures i serveis. El primer es pot treballar dintre

qualitat necessària per a fer viable el seu desenvolupament.

dels paràmetres que determini la millor pràctica agronòmica, el segons s’han d’executar seguint uns criteris
més exhaustius determinats per PiJBIM.

Tot i així, el sòl no sempre és tracta amb la cura que es mereix: l'aplicació de fertilitzants químics, els
treballs mecànics, la compactació, la salinització i els rentats per regs excessius, entre d'altres factors, són

Tanmateix, és important tenir en compte que la fondària útil del sòl de plantació precisa també d’un marge

processos que alteren la seva dinàmica i que, a la llarga, provoquen la pèrdua de la seva qualitat.
És important conèixer les característiques de les terres existents, així com de les que s’hi incorporaran: el

per condicions del subsòl tal com el drenatge agrícola, el pas d’instal·lacions o la presència d’estructures.
La fondària lliure total s’ha d’estudiar i preveure als projectes segons les condicions del terreny per

pH, la composició orgànica, els elements químics, l’estructura i la textura. Aquestes dades permeten
determinar amb precisió les millores que cal dur a terme en el sòl mitjançant l’aplicació de mesures

maximitzar la disponibilitat de volum útil i fondària de terres pel desenvolupament de les plantes.
Atesa la gran proliferació de jardins sobre cobertes de vials, aparcaments i altres instal·lacions, s’ha de

correctores que evitaran disfuncions posteriors i afavoriran tant el manteniment com el pressupost de la
zona verda. Alhora, també és necessari conèixer els processos naturals que s'hi desenvolupen.

garantir una fondària mínima per a cada tipus de plantació per tal d’aconseguir un volum subterrani útil i
suficient per al bon desenvolupament radical. S’ha de diferenciar entre el perfil del terreny natural i el perfil

La biodiversitat edàfica és un factor a tenir en compte a l'hora de determinar la qualitat d'un sòl. Una major

del terreny sobre estructures, el qual ha de ser més exigent i ha de contemplat els sistemes de drenatge i

riquesa d'organismes ajuda a augmentar la complexitat funcional de l'ecosistema, afavorint el procés de
descomposició de la matèria orgànica en humus, i facilitant la disposició de nutrients per part de les plantes

protecció corresponents. En moltes situacions, la presència d’estructures o infraestructures soterrades pot
plantejar un problema per al desenvolupament de les espècies seleccionades.

i una major defensa natural davant la presència de plagues i malures. Bacteris, fongs i una gran quantitat
d'invertebrats participen en la cadena tròfica del sòl, i per tant, desenvolupen un paper fonamental en el

Per aquestes raons, el marc normatiu es especialment estricte, tal com consta a l’article 2 de l’Annex V.2
Condicions mínimes que han de complir els espais verds de nova creació de l’OMA de l’ajuntament de

manteniment d'un sòl viu, fèrtil i de qualitat.

Barcelona: “En les plantacions d’espècies vegetals situades per sobre de sòl urbanitzat s’ha de garantir una
fondària mínima de terra per al correcte desenvolupament dels vegetals. La fondària per a l’estrat arbori

7.1. SÒL I PLANTACIONS

serà d’un metre i mig; per a l’estrat arbustiu, de setanta centímetres, i per l’estrat herbaci, de mig metre. En
tots els casos la fondària es comptarà des de la superfície fins al sistema de drenatge”.

Quan es parla de sòls de plantació s’ha de tenir en compte que si bé hi ha una part de substrat que s’aporta
en el moment de la plantació, hi ha un sòl existent, o successió d’horitzons amb una textura, estructura i
composició característica. El sòl està condicionat en la seva formació per la roca mare del terreny, factors

1

FONDÀRIA MÍNIMA DE SÒL ÚTIL SEGONS OMA
Tipus de plantació
Fondària en cm
Arbres
150
Arbustos
70
Vivaces
50
Herbàcies (gespa o prat)
30

climàtics, presència d’organismes i microorganismes, la pròpia acció de les arrels i els agents culturals.
És una capa essencial pel desenvolupament de la rizosfera i la vida de les plantes en general, i que realitza
diverses funcions. Les més evidents són actuar de suport físic i proporcionar l’aigua i nutrients necessaris.
Si es té en compte que forma part del medi físic o biòtop d’un ecosistema, les funcions del sòl s’amplien a:

Nota 1. En tots els casos la fondària es comptarà des de la superfície fins al sistema de drenatge. La fondària del
sòl sobre estructures, serveis i instal·lacions serà continua, no es permeten “pous” de plantació.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Figura 79. Fondària mínima de sòl útil segons OMA

Hàbitat biològic
Retenció hidrològica
Filtració i retenció de contaminants
Fixació de carboni (CO2)
Amortiment dels canvis de pH
Producció de biomassa
Inèrcia tèrmica

Als projectes d’espais verds en general es millorarà o substituirà el perfil del sòl necessari seguint els
criteris que indiqui PiJBIM i d’acord amb les fondàries mínimes indicades per cada tipus de plantació. Es
preferible millorar els perfiles existents però PiJBIM podrà demanar que les terres de plantació siguin de
nova aportació. A aquestes fondàries caldrà aplicar la fondària necessària per la capa de drenatge, si es
cau, per arribar a la cota base del terreny de plantació. En qualsevol cas, PiJBIM determinarà per cada

Als efectes del PTEV, es considera sòl com el conjunt de terres existents a l’àmbit tant com el sòl modificat
o incorporat per l’acció humana.

7.1.1.

projecte i segons les condicions del terreny i les característiques del projecte els mínims de fondària del
perfil de sòl plantació i drenatge que el projecte ha de contemplar.

Perfil transversal

No sempre serà desitjable retirar tota la terra existent, i el projecte haurà de preveure el condicionament,

Prèviament a la implantació d’un espai verd, s’han d’estudiar les característiques del sòl existent, i garantir
que exsisteix la fondària mínima necessària pel correcte desenvolupament dels vegetals en cada

l’esmena i correcció de tots els aspectes desfavorables del terreny, la seva estructura inclosa. A tal efecte,
l’OMA preveu a l’article 3 de l’Annex V.2. apartat Plantacions: a) “Als sòls on s’hagin de plantar elements

emplaçament. La rizosfera i la zona de drenatge haurà d’estar lliure d’obstacles, serveis i altres elements

vegetals hauran de tenir la qualitat mínima per a fer viable el seu desenvolupament. Si el sòl fos inadequat
caldrà subsolar les àrees on es plantaran els elements vegetals amb un mínim d’un metre de fondària”.

que puguin interferir amb el correcte desenvolupament de les espècies vegetals. La fondària del sòl
d’arrelament, o rizosfera, s'estableix en els primers 90 cm del mateix, i son especialment importants els
primers 30 cm, què és on es crea l’àrea d’intercanvi gasós i d’aigua.

Per tant, si el sòl existent fos inadequat com base de terres de plantació per problemes de compactació en

Les condicions de l’espai públic a la ciutat de Barcelona son molt diferents dels entorns naturals o d’altres

profunditat, com ara en solars d’origen industrial o resultants d’enderrocs, per implantar nous espais verds
caldrà subsolar el terreny d’acord amb el criteri indicat per PiJBIM.

entorns urbans menys antropitzats, especialment pel que fa a la fondaria, volúm útil i qualitat del sòl
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Excepcionalment, si les característiques del sòl existent –determinat mitjançant anàlisis i proves d’infiltració
prèvies- són adients pels objectius de la plantació, es podrà mantenir el sòl existent en aplicació de criteris

És important incidir especialment als primers 20-30 cm dels sòl, ja que és en aquesta franja on es
desenvolupa principalment el sistema radical. Pel que fa referència al subsòl cal garantir la correcta aeració

de sostenibilitat, descarbonització i d’economia circular. En aquest cas, el projecte haurà de contemplar
aportacions d’esmenes necessàries i previsions d’aplec in-situ, per minimitzar el transport de terres i residus

per assegurar un bon intercanvi de gasos i vapor d’aigua, per evitar arrels superficials i assegurant un bon
ancoratge de la planta.

condicionar el sòl fins arribar als paràmetres exigibles, sempre d’acord amb PiJBIM.

CONTINGUT D’OXIGEN NECESSARI PER LA RESPIRACIÓ DELS ARRELS

Les terra considerada contaminada s’haurà de retirar a abocador controlat d’acord amb la normativa.

20%

Funcionament normal
Disminució d’absorció radical
12%
Aturada de iniciació radical
10%
Reducció de creixement radical
5%
Aturada del creixement radical
Nivell de supervivència
Pèrdua de pes
15%

Abans de decidir com procedir amb el perfil de sòl existent, cal realitzar, en fase de projecte, anàlisis de
terres segons les indicacions de PiJBIM i cales per mesurar la capacitat d’infiltració del terreny a la cota
base estimada. Si no es realitzen aquestes proves, caldrà que el projecte contempli la condició més
3%

desfavorable possible, i recollirà al pressupost un capítol de drenatge que comprengui l’aplicació d’un
drenatge agronòmic composat per un tub dren amb capes d'àrids.

1%
0,1%

Mort

Figura 81. Contingut d’oxigen. Font: Josep Selga “Arrels i subsòl urbà”

Si la prova d’infiltració no arriba als 25mm/h, valor estima adient, cal projectar un sistema de drenatge
agronòmic amb una capa de filtratge de sorra i/o grava de com a mínim 10 cm de gruix, segons les
condicions, connectada a una rasa dren, sense geotèxtil. L’ús de tubs de material plàstic potser necessari,

7.1.3.

depenent del càlcul hidràulic, però en tot cas és preferible ometre’l.

Al referir-se a la qualitat dels sòl, es fa sempre tenint en compte la seva fertilitat associada a la seva

Tot plegat, els perfils indicatius mínims de sòl de plantació contemplaran la capa de terra de jardineria, la

capacitat productiva, que no només fa referència al seu contingut de nutrients, sinó a tots aquells factors
químics, físics i biològics que determinen la disponibilitat i accessibilitat d’aquests nutrients per a la planta.

capa de terra condicionada o millorada i la capa de drenatge, i s’adaptaran segons la presencia de serveis i
estructures, que en cap cas hauran de comprometre la fundaria útil disponible pels arrels.

La fertilitat del sòl es pot determinar des d’un punt de vista físic, quan es valora la seva capacitat de
mantenir unes condicions estructurals adequades que permeten el creixement de la vegetació tenint en

PERFILS INDICATIUS DELS PERFILS DE SÒL DE PLANTACIÓ1
Tipus de plantació
Arbres

Arbustos

Vivaces

Herbàcies (gespa o prat)

Tipus de sòl
Terra per a arbres
Terra condicionada
Àrid de drenatge
Terra per a jardineria
Terra condicionada
Àrid de drenatge
Terra per a jardineria
Terra condicionada
Àrid de drenatge
Terra per a jardineria
Terra condicionada
Àrid de drenatge

Fondària en cm
60
40
10
50
30
10
30
20
10
15
10
10

Qualitat del sòl

compte la porositat, la retenció hídrica, la densitat aparent, la resistència a la penetració per les arrels,

Fondària total en cm

l’aeració i l’estabilitat de la seva estructura.

110

A nivell químic, aquesta fertilitat farà referència a la capacitat del sòl de proveir dels nutrients necessaris pel

90

creixement de la plantació, aquesta disponibilitat està lligada a factors com ara el pH, el complex
d’intercanvi catiònic (CIC), i contingut d’elements naturals.

60

Per últim, però no menys important, el concepte de fertilitat també inclou la fertilitat biològica, referida a tots
els éssers vius que directa o indirectament contribueixen a la millora de la qualitat del sòl i, creixement i
desenvolupament de les plantes. Els paràmetres que ajuden a valorar-la són el contingut de matèria
orgànica, la relació C/N, i l’activitat lligada a la degradació i transformació de la matèria orgànica.

35

Nota 1. La fondària total estarà determinada per la suma total de les capes del perfil del terreny, drenatge inclòs, sempre segons les
indicacions de PiJBIM.

7.1.4.

Figura 80. Perfils indicatius dels perfils de sòl de plantació

La composició granulomètrica (o distribució de la mida de les partícules) expressa les proporcions relatives
de les diferents partícules minerals inferiors a 2 mm (terra fina), agrupades per classes de grandàries en

Abans de procedir amb la definció del perfil del sòl de plantació, cal comprovar els apartats corresponents a
la plantació d’arbres i altres tipus de vegetació, i els corresponents al condicionament i esmena del sòl.

fraccions granulomètriques, després de la destrucció dels agregats. És una de les propietats edàfiques més
estables i és, per tant, una determinació bàsica.

7.1.2.

Les tres fraccions granulomètriques establertes en el sistema USDA (United States Department of
Agriculture) són les següents:

Característiques del sòl

L’edafologia permet estudiar i conèixer les característiques del sòl. S’han establert classificacions que

Textura i composició

1. Sorra: grossa, amb diàmetre d’entre 500 i 2000 μm, o fina, amb diàmetre d’entre 500 i 50 µm.
2. Llim: amb diàmetre d’entre 50 i 2 µm.
3. Argila: amb diàmetre inferior a 2 µm.

permeten valorar aquestes característiques, com ara l’americana USDA què es la més utilitzada. Aquestes
classificacions es basen en caràcters del sòl que poden ser mesurables quantitativament, tant al camp com
al laboratori. D’altra banda aquests caràcters definitoris són molt nombrosos, això permet una classificació
rigorosa i precisa.

Les combinacions possibles en els percentatges d’aquestes tres fraccions es poden agrupar en un grup

Per garantir la vida de les plantes és fonamental conèixer la qualitat i quantitat del sòl que es disposa, tant

reduït de classes de grandària de partícules o classes texturals, que es poden representar en triangles de
textures o diagrames de textures, com ara el següent, adoptat per l’USDA:

de l’existent com del que s’incorpora. Paràmetres com el pH, textura, matèria orgànica, densitat etc., poden
ser modificats o millorats amb mesures correctores o substituint el sòl que faci falta.
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Cal assegurar en tots els casos l’eradicació de la vegetació invasora i espontània que no es vulgui
conservar, preferiblement mitjançant esbrossada manual fent servir falç, masclet, aixada, etc.

CLASSIFICACIÓ DE TEXTURES DE SÒL

S’ha de verificar si es vol eliminar les possibles soques existents o si es vol deixar-les com hàbitat per
organismes xilòfags, i altres. Per la seva elimiació es preferible fer servir una barrina mecànica, atesa la
facilitat d’extració que porporciona, però s’ha de verificar que no es troben installacions soterrades.
Les terres i sorres de subministrament han d’estar netes de llavors, insectes i fongs.
Les esmenes s’han d’aplicar en el moment de la preparació del terreny, tret de l’encoixinat i enceball, que
són d’aplicació superficial.
Els adobs de fons per a la implantació del material vegetal s’han de repartir com a mínim 15 dies abans de
la plantació i s’han de barrejar amb la terra a condicionar fins una profunditat de com mínim 25 cm.
S’han de tenir en compte les especificacions referents a la qualitat dels diferents materials de reblert en

Figura 82. Classificació de textures de sòl USDA. Font: Mapa de sòls de Catalunya

relació amb el futur desenvolupament radicular:
a. Si el material és homogeni i adient al desenvolupament radicular, és possible l’ús directe.
b. Si el material és homogeni i adient al desenvolupament radicular, i els paràmetres insatisfactoris es
poden modificar s’ha d’esmenar per millorar els paràmetres de cultiu limitants.
c. Si el material és homogeni i inadequat al desenvolupament radicular, s’ha de substituir amb terra fèrtil.
La terra excavada s’ha de portar a l’abocador només quan els paràmetres que fan que el sòl es
consideri inadequat no es puguin modificar mitjançant esmenes, preparació del terreny o tècniques
culturals.
d. Si el material és heterogeni, en el sentit de la influència que pugui tenir sobre el futur desenvolupament
radicular durant l’excavació, s’ha d’intentar situar-lo en llocs diversos, de manera que pugui ser recollit
per separat i redirigit al fons o a la part mitjana o superior del forat de plantació, o en el cas més
desfavorable, conduït a l’abocador.
e. El reblert s’ha de fer amb terra fèrtil i adobada, i cal portar la terra excavada a reblerts de la pròipia obra
si la terra té les característiques adequades per a usar-la com a reblert de fons, essent l’abocador
només la darrera alternativa.
f. L’aplicació de l’esmena orgànica dependrà de l’ús que se’n faci. En el quadre següent s’especifiquen
les dosis d’esmena orgànica calculades per a unes condicions estàndard de sòl i esmena:

Agronòmicament, el sòls generalment preferibles tenen una textura franco-arenosa, amb un 10% de
matèria orgànica en volum i un 50% de porositat [50% micropor (<30micras i 50% macropor (>30micras),
especialment pel que fa al millor desenvolupament de les arrels dels arbres. Aquests paràmetres poden
variar molt segons les espècies i condicions de plantació, i en alguns casos es recomanable una major
presència d’argiles per afavorir la retenció d’humitat i matèria orgànica.

7.1.5.

Terres d’aportació

Quan el sòl no reuneixi les condicions físiques i químiques exigides, cal fer una comprovació sobre terreny
abans de realitzar aportació de terres per comprovar què:
a. És possible esmenar les condicions del sòl mitjançant subsolats i descompactacions.
b. És poden encarregar treballs fertilitzants i d’esmenes, tant per a la composició química, amb adobs
minerals o orgànics, com per a la física, amb aportacions o garbellats.
Quan el sòl és fèrtil i la cota del terreny coincideix amb la de projecte, es pot procedir directament a

Esmena

condicionar-lo. Si el subsòl és de mala qualitat i difícil de drenar, s’ha de descompactar o procedir a habilitar
un sistema de drenatge agronòmic.

Orgànica del sòl amb compost
de classe i d'origen vegetal

Per calcular el volum que cal per assolir la cota final de projecte, cal tenir present l’assentament del terreny.
L’aportació de terres s’ha de dur a terme en piles no més grans de 20 m³ per poder barrejar-les amb les

Orgànica del sòl de plantació
de clots i rases amb compost
de classe i d'origen vegetal
Orgànica del sòl en
implantació de grups de flor i
rosers amb compost de classe
i d'origen vegetal
Orgànica del sòl d’implantació
de gespes amb compost de
classe i d'origen vegetal
Orgànica del sòl en jardineres
o contenidors amb compost de
classe i d'origen vegetal

quantitats adients d’esmenes. En tot cas, s’ha de garantir una barreja suficientment homogènia.

7.1.6.

Condicionament

Els processos de condicionament han de seguir un ordre en funció del tipus de plantació a executar:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Subministrament i estesa de terres preparades.
Preparació del terreny per a la plantació d’arbrat.
Preparació del terreny per a la plantació d’arbust.
Preparació del terreny per a la plantació de vivaç.
Preparació del sòl per a la sembra de gespes.
Preparació del sòl per a prats i herbassars.
Preparació del sòl en talussos per a hidrosembra.

APLICACIÓ D’ESMENA ORGÀNICA
Dosi d’aplicació

Profunditat d’aportació
Incorporació a una profunditat
mínima de 15 cm en sembres i 30
2
cm en plantacions

Min 25 l/m2

1

Min 50 l/m2

1

Incorporació en la totalitat del clot o
2
rasa de plantació

Min 50 l/m2

1

Incorporació a una profunditat
mínima de 20 cm

Min 25 l/m2

1

Incorporació a una profunditat
mínima de 20 cm

Proporció substrat/esmena:
v/v 4:1-3:2.

Aportació a jardinera o contenidor

2

Nota 1: Min 25mm fins a 200mm, ampliar en funció de la fondària de treball
Nota 2: Preveure assentaments els primers dos anys.

Figura 83. Aplicació d’esmena orgànica. Dosi i fondària.

En el moment de fer el condicionament del terreny, la superfície ha d’estar generalment neta d’herbes,
soques, materials grossos i d’obra, i elements estranys i les operacions necessàries s’han de preveure al
pressupost.

L’acabat i refinat de la superfície mitjançant corró ha de quedar adaptat al perfil final de l’obra.
En els gràfics següents s’indica la disposició de terres per capes en la plantació de parterres, arbres viaris,
arbustos, vivaces i gespes.
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En cas de plantacions mixtes, les capes a col·locar en tot moment seran les més restrictives, és a dir, la de
més fondària de terra vegetal o terres aprofitades i esmenades.

d’extraccions d’una profunditat superior, cal el vistiplau de PiJBIM després de la inspecció in situ o d’una
mostra representativa del total lliurada amb 48 hores d’antelació. No s’admeten terres extretes de zones
boscoses o camps de conreu que no estiguin afectats per la necessitat de realitzar-hi obres.

7.1.7.

Millores del sòl

Quan les terres anteriorment descrites s’utilitzen com a medi de cultiu o en contenidor, s’anomenen

disminuint amb la retirada de la pròpia matèria orgànica que produeix l’arbre i que no retorna al sòl.

substrat. El substrat es pot definir com el material sòlid, diferent del sòl, natural o artificial, simple o barrejat,
que s’utilitza com a medi de cultiu i de suport d’una planta en el cultiu en recipient.

S’aconsella per millorar el sòl la incorporació de contingut mineral amb un adob orgànic per reduir la seva

Els tipus de terres utilitzats per PiJBIM es mostren a les taules adjuntes.

La planta necessita pel seu desenvolupament que el sòl disposi d’un contingut mineral mínim. Aquest va

concentració i facilitar la seva incorporació en el terreny.

COMPOSICIÓ DE TERRES PER APLICACIONS ESPECÍFIQUES I

Quan es disposa d’un sòl existent però cal millorar alguna de les seves característiques, per garantir el seu

1. TERRA VEGETAL DE JARDÍ
a) Textura: franca o franca arenosa.
b) Exempta de materials amb una granulometria superior als 14 mm.
c) pH entre 6,5 i 7,5.
d) Conductivitat elèctrica com a màxim de 2 dS/m (extracte de pasta saturada).
e) Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec.
f) Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 6% del pes sec.
g) Lliure d’impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2 mm.
h) Percentatge total d’impureses superiors a 10 mm ha de ser de <3% del pes sobre matèria seca.
i) Exempta de patògens, contaminants i males herbes.

correcte desenvolupament es procedirà a fer una esmena d’aquest sòl:
a) Esmenes minerals: quan s’ha de modificar el pH del sòl o la seva textura
b) Esmenes orgàniques i àcids húmics: per tal de restablir la reserva de matèria orgànica del sòl, millorant
les seves condicions físiques, químiques i biològiques. Tenen un efecte estructural sobre el sòl a migllarg termini. S’apliquen en els primers 20-30 cm
c) Preparats microbians (micorrizes)
d) Millora de la retenció de l’aigua del sòl:
i.

Hidrogels que l’absorbeixen i després l’alliberen lentament (poliacrilamida, poliacrilat de sodi i un
copolímer de poliacrilamida i acrilat de sodi)

ii.

Coadjuvants en aigua: que redueixen la tensió superficial de l’aigua i augmenten el poder de

*Cal especificar el tipus i els nivells d’adob o enriquiment que s’hi hagin afegit.
2. TERRA ÀCIDA
a) pH < 5,5.
b) Matèria orgànica > 15% sobre matèria seca.
c) El percentatge de partícules > 2 mm ha de ser inferior al 20%.
d) Conductivitat elèctrica < 2 dS/m (pasta saturada).
e) Exempta de patògens, contaminants i males herbes.

mullabilitat amb una major penetrabilitat de l’aigua en els porus superficials

7.2. TIPUS DE TERRES
La terra de jardineria, tal com defineix la normativa aplicable és aquella que presenta unes característiques

plantes acidòfiles (hortènsies, azalees, camèlies...). Tradicionalment s’obtenia sobretot a partir de restes de
soques, branques i fulles de castanyers descompostes i estabilitzades (terra de castanyer) o de restes de

3. TERRA PER ARBRES
a) Textura: franca o franca arenosa.
b) Exempta de materials amb una granulometria superior als 8 mm.
c) pH entre 6 i 8.
d) Conductivitat elèctrica com a màxim de 3 dS/m (extracte de pasta saturada).
e) Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec.
f) Lliure d’impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2 mm.
g) Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 10% del pes sec.
h) Exempta de patògens, contaminants i males herbes.
i) Composició terra:
-3
i. valor de densitat aparent 1350 kg/m
ii. sorra 40% en volum
iii. humus 20% en volum
iv. fibra de coco 30% en volum
v. argila 10% en volum
vi. silicat col·loïdal (1 kg/m3),
3
vii. fertilitzant d’alliberament lent 6M (1 kg/m )
viii. hidrogel tipus fi (amb consulta prèvia a PiJBIM).

branques i fulles de bruc descompostes i estabilitzades (terra de bruc); actualment s’obté a partir d’altres
restes orgàniques.

Figura 84. Composició terra per plantar arbres

adequades per al creixement i desenvolupament satisfactoris de la majoria de plantes de jardí, obtinguda
generalment de la mescla de dos o més components, com ara sorra, terra natural provinent de jardins i
conreus o materials orgànics diversos, especialment d’origen vegetal, que s’utilitza en plantacions diverses
en espais verds o com a millora del sòl.
Sempre que sigui necessari aportar terres i condicionar el terreny per a plantació, amb treballs d’aportació i
estesa de terres, fertilitzants i esmenes, s’aplicarà el criteri de PiJBIM.
Les terres de jardineria poden ser terra vegetal de jardí, terra àcida o terres específiques. La terra vegetal
de jardí és terra de jardineria garbellada, formada principalment per restes vegetals descompostes i
estabilitzades, i és la terra estàndard per a la plantació de vegetals.
La terra àcida és una terra de jardineria amb un pH inferior a 5,5 i rica en humus que s’utilitza per cultivar-hi

Les terres específiques poden ser: per a arbrat, per a rosers, per a planta de temporada, per a planta en
contenidor, per a àrees de gespa o per a cactus/suculentes; i per horts urbans. Altres tipus son possibles,
segons les condicions de les plantacions i dels hàbitats que es vulguin crear.
D’altra banda, s’han de tenir en compte les característiques de la terra de rebaix a col·locar en la base dels
perfils. Es tracta de la terra extreta d’un terreny com a conseqüència de la realització d’obres
d’infraestructura, la construcció d’habitatges o els moviments de terres necessaris, i que consta de la part
superficial fèrtil i el subsòl, o únicament del subsòl, amb una profunditat de com a màxim un metre. En cas
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COMPOSICIÓ DE TERRES PER APLICACIONS ESPECÍFIQUES III

COMPOSICIÓ DE TERRES PER APLICACIONS ESPECÍFIQUES II
4. TERRA PER A ROSERS
a) Textura: franca argilosa.
b) Exempta de materials amb granulometria superior als 14 mm.
c) pH entre 6,5 i 7,5.
d) Conductivitat elèctrica de com a màxim 2 dS/m (extracte de pasta saturada).
e) Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec.
f) Lliure d’impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2 mm.
g) Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 15% del pes sec.
h) Exempta de patògens, contaminants i males herbes.
i) Composició:
i. terra vegetal de textura franca argilosa (60% en volum)
ii. matèria orgànica vegetal (compost fermentat, o material alternatiu a la torba), 30% en volum
iii. perlita o material porós equivalent (10% en volum)
iv. adob orgànic d’alliberament lent 3-4M (12-10-18) en proporció 3 kg/m3.
5. TERRA PER A PLANTA DE TEMPORADA
a) Textura: franca o franca arenosa.
b) pH entre 6,5 i 7.
c) Conductivitat elèctrica: menor de 2 dS/m. (degut a la incorporació d’humus)
d) Espai porós total: 50-70% volum.
e) Porositat d’aeració: 20-30% volum.
f) Temperatura del substrat no superior a 10 °C de la temperatura ambient.
g) Exempta de patògens, contaminants i males herbes.
h) Absències de males olors.
i) Absències d’impropis (vidres, papers, plàstic).
j) Composició (en v/v):
i. 35% compost d’origen vegetal,
ii. 20% de terra franc-argilosa,
iii. 15% roldor compostat,
iv. 10% humus,
v. 10% sauló,
vi. 8% material alternatiu a la torba,
vii. 2% sorra rentada de riu,
viii. 3 kg/m3 adob orgànic d’alliberament lent 3-4 M (15-11-13).

7. TERRA PER A PLANTES EN CONTENIDOR
a) Textura: franca o franca arenosa.
b) pH entre 6,5 i 8.
c) Contingut en sals: màxim 4 dS/m (en extracte pasta saturada).
d) Porositat total 50-60%.
e) Porositat d’aeració a 20 cm c. a.: 20-35% volum.
f) Retenció d’aigua: 15-30% volum.
g) Composició:
i.
terra de jardí (terra garbellada) de textura franca arenosa (70% del volum),
ii. matèria orgànica vegetal (compost, torba, escorces fermentades) fins al 30% del volum total
8. TERRA PER A PLANTES EN JARDINERES
a) Textura: franca sorrenca.
b) Elevat contingut en matèria orgànica
c) PH: 5,5 - 7
d) Conductivitat elèctrica menor de 2 dS/m atès l’elevat nivell en fracció mineral de la barreja
e) Porositat d’aeració a 20 cm c. a.: 20-35% volum.
f) Retenció d’aigua: 15-30% volum.
g) Enriquit en elements d’origen orgànic
9. TERRA PER A ÀREES DE GESPA
a) Textura: Franca argilosa sorrenca
b) El percentatge de partícules compreses entre 0,25 mm i 1 mm ha de ser superior al 60%.
c) Matèria orgànica del 3% al 15% sobre matèria seca.
d) Conductivitat elèctrica < 1,5 dS/m (pasta saturada).
e) Exempta de patògens, contaminants i males herbes.
f) La suma dels continguts en percentatge d’argila, llim i sorra molt fina (sistema USDA complet) no ha de
superar el 30%.
10. TERRA PER A CACTUS I PLANTES SUCULENTES
a) Les partícules minerals entre 0,5 i 20 mm han de representar > 80% en pes.
11. TERRA DE REBAIX
a) Textura: franca, franca arenosa, franca llimosa, franca argilosa.
b) Exempta de residus d’obra.
c) Lliure de materials superiors als 76 mm. Els superiors als 2 mm no han de superar el 10% del pes total.
d) pH entre 5,5 i 8
e) Conductivitat elèctrica inferior als 4 dS/m.
f) Exempta de patògens, contaminants i males herbes que puguin afectar el desenvolupament dels
vegetals.

6. TERRA PER A HORTS
Terra d’acabat: 50 cm de profunditat
a) Textura: franca o franca argilosa (15% argila mínim)
b) pH de la barreja entre 6 i 8
c) Conductivitat elèctrica com a màxim 2 dS/m extracte de pasta saturada
d) Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec
e) Lliure d’impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2mm
f) Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 15% del pes sec
g) Exempta de patògens, contaminants i males herbes (Test de germinació = 100% i test de males
herbes = 0%)
h) Els composts d’origen vegetal i animal han de complir que siguin estables (amb índex de respiració
dinàmica ≤ 1000mg O2 kg MO-1 h-1) i amb concentració en metalls pesants baixa (Classe A segons el
Real decret 824/2005 sobre productes fertilitzants).
i) Recomanem no utilitzar torba, ni tampoc perlita, que no té resistència mecànica, ni adob d’alliberament
lent, que és un adob químic.
j) Composició:
i. 60% en volum de terra mineral amb textura franca o franco-argilosa (entre el 10 i el 30% d’argila i
entre el 30 i el 50% de sorra; mínim d’argila del 15%)
ii. 30 % en volum de compost d’origen vegetal, fermentat i estable
iii. 10% en volum compost d’origen animal fermentat i estable. Aplicar-lo només als 20 cm
superficials.
iv. Exempta de materials amb granulometria superior a 14mm

Figura 86. Composició terra per a horts

7.2.1.

Torba i alternatives

La torba es forma com a resultat de la putrefacció i carbonificació parcial de la vegetació en l'aigua àcida de
pantans, maresmes i aiguamolls, i els mètodes d'extracció impliquen la dessecació de les torberes i, per
tant, la degradació del medi natural. Es considera un material no renovable amb un alt impacte ambiental, i
el seu ús legal està en vies de desaparició a diversos països.
L’ús de torba haurà d’estar autoritzat expressament per PiJBIM, i el material subministrat haurà de ser
d’origen considerat sostenible i portarà l'Etiqueta Ecològica Europea (EEE) Tipus I, II o III.
Preferiblement, i amb l'objectiu de dur a terme una jardineria més sostenible, i sempre que es pugui, cal
treballar amb productes alternatius a la torba que portin l'Etiqueta Ecològica Europea (EEE) Tipus I, II o III,

Figura 85. Composició terra per a horts

tant en les terres i substrats com en les esmenes. Les etiquetes ecològiques de tipus III, conegudes com
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Declaracions Ambientals de Producte (DAP) son les més recomanades, ja que presenta la informació
quantitativa dels diferents impactes ambientals dels producte al llarg del seu procés de producció.

a les informacions obligatòria i opcional. Qualsevol altra informació addicional, haurà d’estar fora del
requadre. Com a exemple, l’etiquetatge de la terra vegetal de jardí, i hi haurà de constar:

La torba es un material que s'utilitza com a substrat, com a component de terres de jardineria o per a
esmenar el sòl. La textura és generalment fibrosa, de color castany clar (torba rossa), bru (torba bruna) o

DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE PER TERRES DE PLANTACIÓ

negre (torba negra), i és utilitzada en la jardineria per la seva capacitat per retenir humitat i aportació
mineral. En estat fresc arriba fins a un 98% d’humitat –o retenció d'aigua- però un cop dessecada pot usarse com a combustible, fins i tot. S'empra en la producció d'adobs orgànics i per millorar sòls.
Fonamentalment, PiJBIM empra torba en la millora de sols per contenidors, i barreges de sols especials per
rosers, o altres plantes que la puguin necessitar.
Si s’ha d’utilitzar torba, cal recordar que presenta propietats físiques i químiques variables en funció del seu
origen (en general, Carboni 59%, Hidrogen 6%, Oxigen 33%, Nitrogen 2%). Es poden classificar en dos
grups principals: rosses i negres. Les torbes rosses tenen un major contingut en matèria orgànica i estan
menys descompostes. Les torbes negres estan més mineralitzades tenint un menor contingut en matèria.
És més freqüent l'ús de torbes rosses en cultiu sense sòl, a causa que les negres tenen una ventilació
deficient i uns continguts elevats en sals solubles. Les torbes rosses tenen un bon nivell de retenció d'aigua
i de ventilació, però són molt variables quant a la seva composició ja que depèn del seu origen. La

Figura 87. Documentació exigible per a les terres de plantació. Font: NTJ

inestabilitat de la seva estructura i la seva alta capacitat d'intercanvi catiònic interfereixen en la nutrició
vegetal, en presentar un pH que oscil·la entre 3,5 i 8,5.

7.2.2.

El conjunt de les indicacions de l’etiquetatge obligatori ha d’estar agrupat a la mateixa cara de l’envàs, en el
mateix camp visual, dins d’un requadre i amb l’ordre següent:

Subministrament

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Les terres de jardineria (i els enceballs) es poden subministrar en envàs o a granel. El volum tant dels
productes envasats com dels subministrats a granel ha d’estar mesurat d’acord amb el mètode descrit a la
normativa vigent UNE-EN12580.
Els productes envasats i a granel han d’estar protegits de manera que, en condicions normals de
manipulació, emmagatzematge i transport, el contingut no es contamini per matèries estranyes, per
exemple llavors, propàguls, patògens i paràsits de plantes, i no es dispersi intencionadament.

Menció «terra de jardineria» o «enceball»
Denominació del tipus
Naturalesa dels principals components en ordre decreixent en volum
Característiques fisicoquímiques
Quantitat (volum)
Elements d’identificació

Per raons de traçabilitat es recomana que consti també la següent informació:
a) Número de lot
b) Identificació del fabricant

Per què un producte tingui la consideració d’envasat, l’envàs ha d’anar tancat de tal manera —o mitjançant
un dispositiu tal— que, en obrir-se, se’n deteriori irremeiablement el tancament, el precinte del tancament o
el mateix envàs. S’admet l’ús de sacs de vàlvula.

Les indicacions d’etiquetatge opcionals poden figurar a l’interior del requadre. Convé col·locar-les en ordre

Tot producte que no compleixi amb el punt anterior, es considerarà a granel. El subministrament en
contenidor flexible (big bag) es considera subministrament a granel. Els contenidors flexibles han de tenir

lògic al costat de les indicacions d’etiquetatge obligatòries. Per exemple: el volum d’aire a continuació de la
densitat aparent seca.

una perdurabilitat a la intempèrie de, com a mínim, fins a la data de caducitat del producte.

La composició del producte ha d’estar escrita íntegra, sigui quin sigui el seu emplaçament.

7.2.3.

Qualsevol altra informació ha d’estar situada fora del requadre de l’etiqueta, d’acord amb el següent:

Etiquetatge

i.

No ha de confondre l’usuari, per exemple atribuir al producte propietats que no té o suggerir que té
característiques úniques que de fet altres productes similars també tenen.

sobre les seves característiques essencials.

ii.

Ha d’indicar factors objectius o quantificables que siguin demostrables.

Es desitjable que les terres de jardineria i els enceballs utilitzats als espais verds disposin d’etiqueta

iii.

Pot fer referència a normes nacionals o a altres garanties de qualitat.

ecològica homologada que indica que indiqui que el material compleix uns criteris ambientals selectius,
transparents i amb prou informació i base científica per reduir els possibles efectes ambientals adversos i

7.2.4.

Tots els productes o lots de productes del tipus terra de jardineria que s’apliquin en els espais verds
gestionats per hauran de proporcionar de forma certa i objectiva una informació eficaç, veraç i suficient

contribuir a l’ús eficaç dels recursos. podrà fer obligatòria aquesta etiqueta per als seus subministraments
en qualsevol moment.

La recepció de les terres de jardineria i els enceballs s’ha de dur a terme tot evitant que se’n produeixi la
pèrdua o el deteriorament. Especialment, s’ha de comprovar que l’enviament del producte vingui
acompanyat per la documentació i l’etiquetatge (albarà de lliurament, etiqueta i marca) exigits en l’apartat

Hi ha tres nivells d’informació de l’etiquetatge dels productes segons si la informació és obligatòria, opcional

anterior, i que aquests siguin correctes.

o addicional. Aquesta informació variarà segons el producte, però sempre haurà de complir amb la
normativa vigent. Les úniques informacions que estaran dins del requadre de la l’etiqueta són les referents
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Un cop descarregat el material, aquest ha de ser aplicat tan aviat com sigui possible o aplegat de manera
que se’n mantingui la qualitat.

7.3. ADOBS
L’adob –o fertilitzant- és un producte orgànic, inorgànic o organomineral que conté un o diversos elements

7.2.5.

químics indispensables per al creixement de les plantes (fitonutrients) i que, addicionat a un sòl, una terra
de jardineria o un substrat, en millora la fertilitat química. L’adob inorgànic o mineral s’obté mitjançant

Verificacions de control

El control de qualitat de les terres de jardineria i enceballs es duu a terme mitjançant una avaluació

procediments industrials de caràcter físic o químic. L’origen de l’adob orgànic són els materials carbonats
d’origen animal o vegetal, amb un contingut mínim d’un 2% de nitrogen.

representativa i/o mitjançant una anàlisi, els resultats de les quals han de tenir concordança amb la
declaració del fabricant, tenint en compte els marges de tolerància, i amb les especificacions i els requisits

TIPUS D’ADOBS I CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

de la normativa.
ADOBS ORGÀNICS

La presa de mostra ha de ser prou representativa i s’ha de dur a terme segons el que estableixen l’article

Constituïts per material orgànic ric en N, P, K. Poden contenir altres nutrients i
àcids húmics.
a) N orgànic: 2% o més respecte al seu pes sec.
CARACTERÍSTIQUES b) La suma de N, P2O5 i K2O ha de ser com a mínim el 6% del pes total.
c) Matèria orgànica: 30% com a mínim del pes total.
d) Humitat: 35% com a màxim del pes total.
e) Relació C/N: entre 15 i 25.
ADOBS ORGANOMINERALS
Tenen com a mínim un 1% de N orgànic. La suma del N total, P 2O5 i K2O ha de
CARACTERÍSTIQUES
ser superior al 13%.
ADOBS MINERALS
a) Simples: Contenen un sol element principal en la seva composició. Segons
l’element que contenen, pot ser nitrogenats, fosfòrics o potàssics.
b) Compostos: Compostos per una barreja d’adobs simples, sense que en la
seva composició intervingui cap mena d’interacció química.
CLASSIFICACIÓ
c) Complexos: En la seva composició, per mitjà de la combinació o la reacció, hi
SEGONS
intervé més d’un element químic
CONTINGUT N/P/K
a) Binaris: de dos elements
b) Terciaris: de tres elements
S’han d’utilitzar adobs d’alliberament lent per tal d’evitar problemes de pèrdues
per lixiviació de l’ió NO3- i per volatilització.
Figura 88. Tipus d’adobs i característiques del material

24 del RD 865/2010, l’Annex III del mateix RD i la Norma UNE-EN 12579. Les anàlisis de terres les han de
dur a terme laboratoris homologats per un organisme oficial, amb experiència acreditada en agronomia, per
tal d’assegurar que els resultats siguin precisos i reproduïbles.
Quan en una obra no hi hagi aportació de terres, la direcció facultativa pot sol·licitar una anàlisi de les terres
existents, que ha de dur a terme un laboratori homologat.
Les terres han de procedir d’un proveïdor certificat que complexi la normativa mediambiental vigent, per tal
de garantir l’origen sostenible de les terres. En tota obra on es faci una aportació de terres caldrà lliurar una
analítica de terres, així com la certificació de la procedència de les mateixes.

7.2.6.

Condicions del procés d’execució

El projecte de plantació contemplarà el condicionament del terreny, tant físicament com químicament, en
tots els casos, independentment del tipus de plantació, fet que implica un procés concret en cada cas.
Físicament ha de quedar homogeni, esmenat, airejat i ben treballat per tal que la vegetació trobi un sòl on
pugui establir-se bé i trobar-hi aigua i aire en la proporció adequada per al seu desenvolupament.
Químicament ha de quedar homogeni, esmenat i amb tots els elements minerals necessaris incorporats,
per tal que els assimilin les plantacions i es nodreixin correctament.

L’adob pot ser classificat en funció del temps d’alliberament dels nutrients; els adobs d’alliberament lent són
els recomanats en jardineria, perquè els nutrients són alliberats de manera gradual, de manera que s’eviten

Tots els materials s’han de manejar en un estat d’humitat que permeti que no es desfacin ni es compactin
excessivament.

les pèrdues de nitrogen.

El tipus de maquinaria emprada i les operacions que s’hi duguin a terme, com ara el llaurat, la incorporació

L’adob foliar està indicat per a l’aplicació a les fulles de la planta, atès que en aquest cas l’absorció del

d’esmenes i adobs o les excavacions, han d’evitar la compactació excessiva del suport o sòl base i de la

nutrient té lloc per via foliar. Aquest tipus d’adob s’aplicarà quan l’arbre presenti situacions d’ estrès

capa de substrat.

(marciment, caiguda de fulles fora d’època, sequera...) i/o desprès de ser trasplantat.
UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT

Els adobs s’han d’aplicar en el moment de la preparació del terreny, abans d’executar la plantació.

Metres cúbics (m3), tones mètriques (t) i quilos (kg)
El volum dels productes envasats es mesura en litres.
El volum dels productes a granel es mesura en m3 o tones en el cas de productes amb un 50 % d’àrids

7.3.1.

Condicions de subministrament i emmagatzematge

Els embalatges, les etiquetes o els documents comercials que acompanyen els productes han de dur la

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

següent informació:

Reial decret 865/2010, de 2 de juliol (BOE de 14 de juliol de 2010), sobre substrats de cultiu
NTJ 05C Composts qualitat i aplicació en espais verds
NTJ 05T Terres de jardineria i enceballs

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pes sec o volum.
Tipus de presentació física.
Composició química.
Riquesa en cada nutrient.
Equilibri entre nutrients.
Data d’envasament i temps recomanat d’ús.

Els adobs s’han d’emmagatzemar en llocs protegits de la intempèrie, la humitat i el sol. S’han de mantenir
en els seus envasos originals, ben tancats i degudament etiquetats. Excepcionalment, si un envàs es
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trenca, pot ser substituït per un altre, on ha de ser visible l’etiqueta de l’envàs original (o una fotocopia); no
es permet cap altra mena d’etiquetatge que pugui donar lloc a confusió pel que fa a la identitat del contingut

7.4. ESMENES I ENCEBALLS
L’esmena és un material que, barrejat amb les terres, en provoca una modificació de les propietats físiques,

i les seves característiques.

químiques o biològiques que millora les condicions de fertilitat del sòl o de les mateixes,i pot ser de caràcter
orgànic o inorgànic.

Els adobs o les esmenes que s’adquireixin a granel s’han d’emmagatzemar segons el que estableixen els
documents que els acompanyen i que proporciona el fabricant. L’esmena orgànica subministrada s’ha
d’emmagatzemar als centres de treball. En cas que no s’utilitzi el mateix dia del subministrament, cal

L’esmena orgànica prové de materials compostats d’origen vegetal o animal i s’utilitza fonamentalment per
mantenir o augmentar el contingut en matèria orgànica del sòl i millorar-ne les propietats/activitats físiques i

guardar-la a la zona d’abocador en pila o saca.

químiques o biològiques. Les esmenes orgàniques poden ser considerades húmiques, compost o compost
vegetal, en funció principalment del seu contingut en matèria orgànica.

Els vessaments líquids s’han de recollir segons la normativa vigent. Els envasos buits que hagin contingut
adobs han de ser considerats residus especials i s’han de tractar segons la normativa vigent.

Les esmenes inorgàniques són aquelles que s’utilitzen per canviar la textura del sòl –com aplicació d’argiles
TIPUS DE FERTILITZANTS MINERALS D’ALLIBERAMENT LENT
1.- ADOBS DE BAIXA SOLUBILITAT
1.1.- Ureaformaldehid
1.2.- Isobutilidendiurea (IBDU)
1.3.- Crotonilidendiurea (CDU)
L’alliberament del nitrogen es S’obté per reacció entre la urea i És un condensat d’urea i aldehid
produeix
per
l’acció
de l’aldehid isobutíric.
crotònic.
L’alliberament de l’IBDU al sòl es La solubilització del nitrogen es
microorganismes.
El ritme d’obtenció del NO3- produeix mitjançant un mecanisme produeix a través d’un mecanisme
depèn de les condicions d’hidròlisi química. La velocitat combinat d’hidròlisi química i
mediambientals.
Les d’alliberament depèn de:
hidròlisi microbiana. La velocitat
condicions òptimes per a la a) Mida del gra: En disminuir,
d’alliberament depèn de:
a) Mida del gra.
augmenta la velocitat
nitrificació són:
a) Humitat: 55-60% de la
b) Temperatura.
d’alliberament.
b) Humitat: Màxim alliberament en
c) Humitat: Màxim alliberament
capacitat de camp.
b) Temperatura: 20-30 °C.
medis entollats.
en substrats amb un 80%
c) Temperatura: Augmenta el ritme
c) pH: 6,1-6,5.
d’humitat respecte a la
d’alliberament.
capacitat de camp.
d) pH: S’obté més N en medi àcid.
d) pH.
2.- ADOBS RECOBERTS
El gra de fertilitzant soluble es troba recobert d’una capa parcialment insoluble en aigua. Aquesta
insolubilitat controla la velocitat d’alliberament, que depèn de:
a. Tipus i gruix del recobriment.
d. Temperatura. La velocitat de difusió augmenta
en fer-ho la temperatura.
b. Grandària del gra.
c. Grandària i nombre de porus i escletxes que es
e. pH del substrat, si la coberta es veu alterada per
produeixen en la fabricació.
la seva composició.
Forma d’aplicació- La incorporació del fertilitzant barrejat amb el substrat millora el ritme d’alliberament.
3.- INHIBIDORS DE LA NITRIFICACIÓ
Els inhibidors de la nitrificació són substàncies orgàniques que s’incorporen, juntament amb fertilitzants
+
amònics o ureics, amb la finalitat d’aturar o reduir considerablement el ritme de nitrificació de l’ió NH4 .
D’aquesta manera es redueixen considerablement les pèrdues per lixiviació o desnitrificació.
Aquest efecte inhibidor perdura aproximadament durant un mes des de la seva incorporació.
Figura 89. Tipus de fertilitzant mineral d’alliberament lent

en sòls arenosos- o bé per canviar el pH del sòl – com sulfat de ferro per acidificar el substrat, carbonat de
calci per a alcalinitzar el substrat- entre altres.
L’enceball és el material format per una barreja de sorra silícia amb esmena orgànica que s’utilitza
majoritàriament a les gespes en el moment de la ressembra per millorar la fertilitat del sòl, augmentar-ne la
densitat i també afavorir després de les tasques d’escarificació.
S’anomena enceball de sorra quan està format principalment per sorra silícia, i enceball mixt quan està
format per una barreja de sorra o graveta, terra vegetal de jardí o matèria orgànica, adobs i sovint llavors.
Les característiques del material son les següents:
TIPUS D’ESMENA I CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
ESMENA ORGÀNICA HÚMICA
a) Matèria orgànica total per calcinació (% sms) > 25%.
b) Extracte húmic total del 5%.
c) Àcid húmic < 3%.
d) Humitat màxima: 40%.
ESMENA ORGÀNICA COMPOST
a) Humitat: 20-30%.
b) Conductivitat elèctrica < 2 dS/m.
c) Relació C/N: 10-20.
d) Matèria orgànica total per calcinació (% sms) > 45%.
e) Nitrogen amoniacal (N-NH4) < 500 mg/kg sms.
f) pH en H2O 1:5 v/v UNE-EN 13037, entre 6 i 8.
g) El 90% de les partícules han de ser de diàmetre < 25 mm.
h) Metalls pesants segons UNE-EN 13650 (mg/kg sms): classe A-B.
i) Exempta d’impureses (metalls, vidres i plàstics) > 2 mm.
j) Exempta de microorganismes patògens.
k) Temperatura de subministrament no superior a 10 °C de la temperatura ambient.
l) Absència de plagues i malalties (llavors, males herbes etc.).
m) Absència de males olors.
Aquest compost ha de ser de Classe I i ha de complir els requisits bàsics descrits a la NTJ 05C.
ESMENA ORGÀNICA AMB APORTACIÓ DE NUTRIENTS
Esmena d’origen vegetal, amb un alt contingut orgànic i una baixa proporció de contingut mineral. Es pot
presentar en pols o granulat.
L’esmena requerida ha d’estar composta, com a mínim, per:
a) 85% de vegetal (per la qual cosa també pot tenir origen animal: fems, llana, ossos, minerals).
b) Índex de matèria orgànica del 55%.
c) Composició mineral d’1,5% N, 1% K2O i 1,5% MgO.
ENCEBALL
a) Contingut mínim del 60-70% de sorres de granulometria entre 0,1 i 1 mm. La sorra ha de ser silícia,
amb un màxim d’un 5% de carbonat de calci.
b) El contingut d’argila i llim no pot superar el 4% del total.
c) Ha d’estar lliure de males herbes, òrgans propagadors de males herbes, plagues i malalties.
d) La part orgànica pot ser torba, compost o altres materials orgànics compostos.
Figura 90. Característiques de les esmenes i els enceballs

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
Les unitats de mesurament poden ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m3) o tones (t).
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Reial decret 877/1991, de 31 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 72/1988, de 5 de febrer,
sobre fertilitzants i afins (BOE núm. 140, de 12 de juny de 1991; correcció d’errors BOE núm. 189, de 8
d’agost de 1991).
En tots aquests productes, el contingut en metalls pesants no ha de superar els màxims establerts,
expressats en mg/kg de matèria seca:
Cd..................3
Pb...............150
Hg...............5
Cr................270
Zn......... 1.100

Cu...............450

Ni................120
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Les condicions de subministrament i emmagatzematge son les mateixes que les descrites a l’apartat
“Terres i substrats”. Les declaracions obligatòries i opcionals per als enceballs que s’han de mostrar a

APLICACIONS DEL COMPOST
Quantitat
Observacions
2
1-2 Kg/m o barreja a parts iguals
Remoure/llaurar lleugerament.
Parterres
de terra de jardí i de compost.
2-3 cm de compost en la base de
A la tardor.
Arbres i arbustos
l’arbre i barrejar superficialment.
2
Compost garbellat.
Nova plantació 2-3 Kg/m gespa
Gespa
2
Aplicació a la primavera o principis estiu
Manteniment 0,5-1 Kg/m gespa
Testos i jardineres
Una capa de 2 cm que s’haurà de
A la primavera.
de flors
barrejar amb la terra de jardí.
2
De 3 a 6 Kg/m en volum sec,
Aplicar abans de plantar.
Hort
depenent del tipus d’hortalissa
En parades en crestall, actua com encoixinat
Nova plantació: Barreja a parts
Remoure/llaurar lleugerament.
iguals de terra i compost.
Arbres fruiters
Com a fertilitzant: capa de 2 cm a la Aplicar tan bon punt s’ha acabat la recol·lecció
base de l’arbre.
de la fruita.
Barrejar una part del compost per
En el moment de trasplantar.
Transplantaments
tres parts de terra (1:3 en volum)
Es recomana extreure la capa de sòl fèrtil
Restauració
Barrejar una part del compost per
abans de l’execució de l’obra i conservar-la
talussos i obra civil tres parts de terra (1:3 en volum)
per a la restauració, moment que barrejarem
aquest sòl amb terra del propi indret.
Figura 92. Aplicacions de compost
Destí

l’envàs, l’etiqueta o la documentació que els acompanya són les que s’indiquen per a cada cas en el quadre
adjunt.
DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE PER ALS ENCEBALLS
DECLARACIONS OBLIGATÒRIES
DECLARACIONS OPCIONALS
a. Quantitat en volum.
a. Matèria seca en %.
b. Principals components (més del 10% v/v),
b. Matèria orgànica sobre
ordenats en proporció decreixent
c. Distribució de mida de les partícules (argila,
matèria seca.
llim, sorra i gravetes).
c. pH.
Enceball de sorra d. % partícules ≥ 0,05 mm, % partícules ≥ 0,25
d. Contingut en carbonats.
e. Altres declaracions opcionals
mm, % partícules ≥ 1 mm, % partícules ≥ 5
mm.
que s’especifiquen al quadre
e. % sílice.
12 per als principals
f. Conductivitat elèctrica, CE.
components.
g. Densitat
a. Les mateixes declaracions obligatòries que
a. Les mateixes declaracions
s’especifiquen per a la terra vegetal de jardí.
Enceball mixt
opcionals que s’especifiquen
b. % partícules minerals ≥ 8 mm.
c. % partícules orgàniques ≥ 12 mm.
per a la terra vegetal de jardí.
d. Densitat
Figura 91. Documentació exigible per als enceballs
DENOMINACIÓ

7.4.1.

Aquestes recomanacions es realitzen partint de la base que es disposa un compost de qualitat i madur
(higienitzat i amb la matèria orgànica estabilitzada). L’aplicació de compost fresc o mig madur, la matèria

Compost i condicionadors del sòl

orgànica del qual no ha assolit un grau d’estabilitat adequat, pot comportar en certs casos algun problema
en la seva aplicació, com pot ser la inhibició de la germinació, presència d’insectes, mala olor, etc.

El compost és el producte resultant de la descomposició aeròbia de la matèria orgànica mitjançant el
procés de compostatge. Es pot obtenir a partir de diferents materials i residus orgànics, com són els fems,
les restes vegetals, la fracció orgànica de la recollida selectiva de residus municipals, els fangs de

No tots els productes composats son aptes per al seu ús en jardineria urbana, especialment els que
presenten concentracions de metalls pesants, i el seu ús està regulat per la normativa aplicada als

depuradora i residus de la indústria alimentària. Un compost de bona qualitat es caracteritza per:
a)
b)
c)
d)
e)

productes fertilitzants i adobs. Els productes composats hauràn de ser higienitzats en origen.

Ser un producte orgànic, higienitzat i estable
Fer una olor similar a terra de bosc
S’ha de trobar a temperatura ambient
Absència d'impureses tals com vidres, plàstics, pedres i altres materials no orgànics
Exempt de llavors i males herbes

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
Les unitats de mesurament poden ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m3) o tones (t).
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

El compost s’utilitza a la jardineria com a esmena orgànica i fertilitzant, d'acord amb la legislació que regula

Normativa vigent en cada moment sobre productes fertilitzants
NTJ 05C

els productes fertilitzats, però es pot fer servir com tractament superficial per evitar l’aparició de plantes
adventícies. Les característiques físiques, químiques i biològiques del compost permeten que aquest
producte pugui ser utilitzat obtenint resultats molt positius. El vermicompost, es defineix com un producte
estabilitzat obtingut a partir de materials orgànics per digestió amb cucs sota condicions controlades.

7.5. ÀRIDS

Es pot fer servir com material encoixinador alhora que com condicionador del sòl, ja que pot actuar com

Els àrids son materials formats per grànuls resultants de la fragmentació natural o artificial de roques o

fertilitzant i en la formulació de substrats. També es pot aplicar en la restauració de sòls degradats,
regeneració de talussos, o en restauració d’activitats extractives, industrials i altres.

d'altres materials d'origen natural o artificial. Petrogràficament, es consideren els tipus següents d’àrids:
calcàries, de sílex, granítics i volcànics.

La quantitat i forma d’aplicació del compost varia d’acord amb el seu origen i amb aspectes com el tipus de
sòl, les condicions climàtiques o les espècies de plantes receptores.

Es poden considerar materials no renovables per l’alt impacte ambiental que causa la seva obtenció, que
tradicionalment es fa mitjançant excavació i trituració. A les estacions d'àrids modernes aquests s’obtenen
per trituració i garbellament de pedra natural o per reciclatge de residus de la construcció o mineria, entre

En la majoria de casos la dosi d’aplicació s’expressa en quilograms de compost per metre quadrat de sòl.
Un quilogram de compost equival aproximadament a 2 litres de material. Cal tenir en compte que és un

altres. La sorra s’obté per excavació principalment, pot ser de riu o de mar, bruta o rentada, segons la
quantitat de pols, però també potser producte de molí.

valor estimatiu ja que dependrà entre altres de la humitat del compost, de si aquest s’ha garbellat, etc.

El menudall que, com a subproducte, s'obté a les estacions d'àrids és anomenat pols de pedrera i serveix
per a fer paviments, simplement compactat o amb aditius. De la barreja de grava de grans dimensions i

A continuació es descriuen algunes recomanacions sobre com utilitzar el compost.
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pols es pot obtenir un material anomenat “sòl seleccionat” que serveix per realitzar farciments i subbases.
Del llit dels rius també s'extreu una barreja de sorra i palets rodons coneguda pels noms de mescla o

SORRA PER AREES DE JOC INFANTIL
L’ús principal de la sorra com paviment als espais verds es com material esmorteïdor en àrees de joc
infantil, exempta de fins, argila i amb granulometria entre 1 i 2 mm. És essencial que sigui d’origen controlat
i que es trobi lliure de pols i de materials deleteris i estranys.

barreja, o també “material de guerra” que per raons de sostenibilitat no es recomanable fer servir excepte
com material de rebuig.
Com a elements aïllats, els àrids tenen propietats físiques i químiques i la seva correcta aplicació precisa
una bona especificació dels seus paràmetres, començant pel seu origen. Es important no confondre les

Figura 93. Sorra per àrees de joc infantil

normes aplicades als àrids destinats a la producció de productes agronòmics amb les particularitats dels

7.5.2.

àrids utilitzats en la producció i configuració de vials i superfícies trepitjables com sorrals per àrees de joc
infantil.

Àrid natural feldespàtic argilós resultant de la meteorització del granit, també anomenat gresa o Lehm,

Sauló

obtingut per excavació. Es presenta amb una granulometria molt variable, generalment entre 0 i 5 o 0 i 10
mm de diàmetre, però altres son possibles. Conté una part significativa de granulometria superfina amb

En el primer cas, no existeix una veritable normalització dels àrids, i els productes reben noms diversos i
variables segons el subministrador, les pedreres, els costums i la mida de les partícules. Per tant, cal definir

llims i argiles. Es pot presentar sense garbellar o garbellat, i sovint es presenta com “sauló per jardineria”,
“sauló de tall” i “sauló garbellat” entre altres. La mida de l’àrid de sauló es pot classificar com:

concretament la granulometria de l’àrid segons l’aplicació prevista. En el segon cas, els usos dels àrids
estan subjectes a una normativa extensa i molt bé definida, especialment en la producció de formigons,

1)
2)
3)
4)
5)

asfalts, morters, bases i sub-bases.
Els àrids tenen dos aplicacions principals en jardineria i paisatgisme:
1) com material agronòmic per la creació de sòls, substrats, esmenes i enceballs;
2) com material constructiu per la formació de paviments granulars, drenatges, roquissars i esculleres.

Sauló fi: fins una fracció màxima de 3 mm.
Sauló mitjà: fins a 6 mm.
Sauló normal: fins a 10 mm.
Sauló gros: fins a 13 mm.
Sauló subbase: fins a 25 mm.

En jardineria es fa servir per crear sòls i terres, principalment i es necessari que sigui d’origen autoritzat i
controlat, garbellat amb una granulometria apte per a l’ús previst en la creació de sòls i substrats, i PiJBIM

La sorra, el sauló, la grava s’utilitzen sovint en la primera aplicació, altres àrids de dimensions superiors son

podrà exigir al subministrador tots els tests i assajos necessaris per establir les característiques i origen

més freqüents en la segona. Els usos d’aquests materials en jardineria es determinen segons les seves

d’aquest material.

característiques, d’acord amb la petrografia, granulometria i estructura dels sòls i terres que es vulgui
elaborar o esmenar.

El sauló també s’utilitza per formar paviments granulars que es poden compactar fins a un 98% de l’assaig
Proctor modificat.

L’ús dels àrids com material agronòmic es regeix pels paràmetres indicats al PTEV per a “Sòls, Terres i
Substrats”, especialment pel que fa a granulometria i petrografia, i com norma general, no es permet l’ús

Una bona solució per evitar la pèrdua prematura de sauló per erosió és barrejar sauló amb tot-u amb la

d’àrids sense garbellar, bruts o restes de pols i runes, o amb origen en material reciclat no controlat.

proporció 40%-60%, amb una base i sub-base de tot-u que permet obtenir una superfície estable d’aspecte
més rústic que el sauló.

Per usos com materials de formació de superfícies de vials, àrees de joc infantil i de gossos s’han de
considerar la normativa existent, la “Guia de Paviments” de l’Ajuntament de Barcelona i les especificacions

El sauló es pot constituir en un “sauló estabilitzat” amb l’adició de calç, ciment i altres lligants, de forma que

particulars que PiJBIM pugui establir en cada cas.

conservi algunes de les característiques perceptibles del sauló garbellat compactat, però en una forma més
estable i resistent a l’erosió per l’escorrentia de l’aigua. Aquest tipus de sauló és especialment útil per

Sempre que sigui possible, es preferible utilitzar roques i materials reciclats d’origen el més proper possible
a la ciutat de Barcelona, evitant fer-ne ús decoratiu de roques que puguin suposar un alt impacte ambiental.

paviments amb pendents superiors al 2%. Son preferibles les aplicacions continues, que no precisen de la
formació de juntes, especialment en l’entorn de jardins històrics i patrimonials, per preservar el seu

En general, l’àrid aplicat a jardineria i paisatgisme es pot classificar en “fi” i “gruix”. L'àrid considerat “fi” està

caràcter.

format per grava o pedra estable –granítica o calcària- matxucada seca que passa per un garbell de malles
de 6 mm de diàmetre. L'àrid considerat “gruixut” està format per grava o pedra matxucada seca que és

SAULÓ PER PAVIMENTS
La composició estàndard del sauló per paviments és de 80 % de sorres, 4 % de llims, 16 % d’argiles, de
textura franco-arenosa, compactable en capes de 30 cm. Cal que sigui garbellat per controlar tant la fracció
màxima com la fracció que passa pel tamís 0.08 (UNE 103101:1995), que ha de ser inferior al 12%, en pes,
per garantir la seva estabilitat i reduir el percentatge de pols i plasticitat. Cal que provingui de activitats
extractives autoritzades per garantir l’homogeneïtat del subministrament, especialment quan s’especifiqui
una coloració particular. La tolerància d’execució dels paviments de saulò s’estableix en un nivell: ± 15 mm,
replanteig: ± 10 mm, i planor: ± 5 mm / 3 m

retinguda per un garbell de malles de 6 mm de diàmetre.
Als efectes d’especificació per aplicacions en obres de paisatgisme, els àrids es poden classificar com
sorra, sauló, grava, pedra, tot-u i àrids reciclats, principalment.

7.5.1.

Sorra

Àrid format per partícules de mida variable que, en la seva aplicació agronòmica, pot estar formada per

Figura 94. Sauló per paviments

partícules d’una dimensió de 50 micres fins als 2 mm de diàmetre. Com element constructiu, las partícules
de sorra s’especifiquen generalment entre 1 i 4 mm de diàmetre, i segons la dimensió de les partícules es
pot considerar “fina” fins a 2 mm- o “granada” fins a 4 mm en general.

7.5.3.

La sorra pot presentar una fracció de partícules inferior a 1 mm, que no és acceptable per certes

Denominació molt amplia que inclou àrids rentats i garbellats de gran varietat, amb granulometria uniforme

aplicacions, com ara àrees de joc infantil, i ha de estar rentada i garbellada.

de partícules de més de 4 mm i fins als 90 mm de diàmetre, encara que en alguns casos es consideren
àrids de fins als 150 mm com grava. Es pot especificar amb granulometries molt definides segons les
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necessitats de la seva aplicació, i es fa servir com material de formació de drenatges, bases per paviments
drenants i sòls estructurals. Inclou materials naturalment arrodonits, com els còdols de riu i altres àrids d’ús

7.5.5.

Àrids reciclats

Els àrids reciclats son el producte de transformar els residus de la construcció i demolició en un àrid útil i
normalitzat. El procés de fabricació dels àrids reciclats comprèn una sèrie d’operacions como la selecció,

decoratiu. Algunes denominacions i classificacions comuns son:

neteja i/o rentat, trituració i garbellament. La neteja i rentat son especialment rellevants per a aplicacions
paisatgístiques, ja que el residus de ciment i altres materials deleteris poden basificar o alterar químicament

1) Ull de perdiu - denominació general de partícules entre 4 i 10 mm de diàmetre, que abasta diverses
presentacions en fraccions diverses (de 4 a 6, de 5 a 6, o de 6 a 10 mm).
2) “Garbancillo” - denominació informal per una selecció de partícules de 5 a 12 mm de diàmetre.
3) Pinyolet - denominació general d’una presentació de partícules entre 10 a 15 mm de diàmetre.
4) Graveta – denominació general per partícules de 20 a 30 mm de diàmetre.
5) Grava - es denomina grava en general a partícules de 30 a 70mm de diàmetre.
6) Balast - denominació específica per partícules entre els 30 i el 50 mm.
7) Pedra – denominació general de la grava a partir dels 50-70 mm.

el sòl i terres on es desenvolupa la rizosfera.
Els àrids reciclats elaborats són analitzats i caracteritzats sistemàticament per laboratoris homologats, per
garantir la seva qualitat. Els orígens principals son materials ceràmics, asfalt i formigó i els productes
resultants estan sotmesos a un sistema de qualitat i certificat segons marcatge CE.
En jardineria, els usos principals dels àrids reciclats ceràmics -terracota o argila cuita- és el d’alleugeriment
en la creació de substrats per cobertes verdes i altres substrats especials. Els reciclats de formigó o asfalt
son poc freqüents com substrat atès que la presencia de ciments i hidrocarburs pot reaccionar amb l’aigua i

CARACTERÍSTIQUES DE LA GRAVA
GRAVA PER DRENATGES
Han de ser netes, soltes i exemptes de substàncies orgàniques, estranyes o contaminants. Potser de
pedrera de pedra calcària o granítica. El diàmetre mínim serà del 98% retingut en tamís 5 (UNE 7050):
a. La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7050) i el garbellat ponderal acumulat
pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser ≤ 5%.
b. El coeficient de desgast (assaig «Los Angeles» NLT 149) ha de ser de 40 i l’equivalent de sorra, >30.
c. El contingut en terrossos d’argila ha de ser igual o inferior a 0,25%.
d. El contingut en fins que passen pel tamís 0,08 UNE 7050 ha de ser igual o inferior a 1%.
e. La part retinguda pel tamís 0,063 UNE 7050 i que suri en líquid de p.e. igual a 2, ha de ser igual o
inferior a l’1%.
f. Els sulfats expressats en ions (SO4 amb àrid sec) han de ser iguals o inferiors a 1,2%.
g. El contingut en partícules toves ha de ser igual o inferior a 5%.

alterar les característiques del sòl.
La granulometria dels àrids reciclats es pot especificar com la de la sorra i grava per obtenir seleccions i
barreges adients per a l’ús previst.
CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀRID RECICLAT
Barreja d’àrids, totalment o parcialment matxucats, provinents de planta. Ha d’estar format per elements
nets, sòlids, resistents, d’uniformitat raonable, sense pols, argila, contaminants o altres matèries estranyes.
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada per al seu ús, i ha de complir les condicions addicionals
que constin a la partida d’obra en què intervingui. Han de més de 150 mm per a reblert de gabions. La
pedra no s’ha de desfer amb l’exposició a l’aigua o a la intempèrie. Capacitat d’absorció d’aigua ≤ 2% en
pes.
Figura 97. Característiques de l’àrid reciclat

CÒDOLS DE RIU
Còdol procedent de roques dures i sense porus, de forma arrodonida i que es descompon per l’acció dels
agents meteorològics. Han de ser nets, solts i exempts de substàncies orgàniques, estranyes o
contaminants. No han de contenir argiles, margues o altres materials estranys. En general, es recomana no
fer ús d’aquest material.
BLOCS DE PEDRA
Blocs de pedra irregular, resistents a la degradació i a l’esfullament, procedents de la pedrera. han d’estar
nets d’elements fins i de taques alienes a la seva procedència. Han de tenir unes mides suficients (a partir
de 15 cm de diàmetre) per poder-les encabir en la construcció d’un roquissar, rocalla o escullera. Una altra
característica és la presència de forats i esquerdes en aquests blocs.
Figura 95. Característiques de la grava

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
Quilograms (kg), metres cúbics (m3), tones (t).
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori per als àrids de jardineria.
Per paviments, veure la Guia de Paviments de l’Ajuntament Barcelona

7.6. GEOTÈXTILS
7.5.4.

El geotèxtil és un material tèxtil pla, permeable i generalment polimèric que pot ser no teixit, teixit o tricotat, i
que s’utilitza en contacte amb el sòl o amb altres productes en enginyeria per a aplicacions geotècniques.

Tot-U

Material amb una granulometria contínua, amb el qual és possible obtenir una compacitat elevada. Es

El seu ús principal es evitar la migració de fins i llims i actuar com filtre i estabilitzador del moviment dins del
sòl, especialment en presencia d’aigua. Altre ús potencial es preservar alguns elements de l’exploració del

distingeixen entre:
1) Natural - àrids arrodonits extrets de graveres, en general amb una reconstitució granulomètrica, com
material per a subbases amb espessors de 20 a 50 cm;
2) Artificial - àrids de gravera sotmesos a un procés de trituració que s'utilitza en bases i en subbases amb
espessors de 20 a 30 cm, amb un elevat percentatge de partícules i cares de fractura, amb fusos
granulomètrics estrictes, duresa, absència de plasticitat i elevades compacitats posats en obra, per a
aconseguir capes granulars amb alta capacitat portant.
3) Drenant – àrids amb granulometries contínues de les quals s'han eliminat les mides més fines, per
obtenir capacitats portants acceptables amb una drenabilitat apreciable.

sistema radical dels arbres, sense arribar al nivell de protecció dels sistemes anti-arrels.
Atès que els geotèxtils presenten certa tendència al rebliment per fins, es necessari preveure el seu ús amb
l’aplicació de material granular que faci la funció de filtre previ.
Els geotèxtils han de permetre el pas de l’aigua amb una obertura eficaç de porus no major de 0,12 mm,
2
una densitat no inferior als 90 g/m , i un gruix no inferior a 1 mm. Segons l’aplicació , el gruix pot arribar als
2

4 mm, amb una densitat que pot superar els 450 g/m .
Des del punt de vista hidràulic ha de poder:

CARACTERÍSTIQUES DEL TOT-U
Sempre que sigui possible, es preferible fer servir Tot-U drenant. En qualsevol cas, el material ha d’estar
exempt d’argila, matèria vegetal, marga i altres matèries estranyes. La fracció passada pel tamís 80 micres
UNE ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 400 micres UNE.
Figura 96. Característiques del Tot-U
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I des del punt de vista mecànic:

complir amb paràmetres de trànsit, o on es comprovi que els sistemes radicals han de conviure amb serveis
i a on es preveu que no haurà sòl per explorar per part dels arrels.

a) Separar: Ha d’impedir la barreja de diferents tipus de terreny, ja que reté els sòls fins.
b) Reforçar: Ha d’oferir la possibilitat d’estabilitzar un terreny augmentant-ne la resistència per disminució
del contingut en aigua.
c) Protegir: Ha de tenir la capacitat per protegir altres làmines per a la impermeabilització (PVC, PE...)
contra el possible punxonament o estrip.

Aquesta condició afecta normalment a l’arbrat viari i no es tan freqüent en parcs i jardins i altres espais
verds extensius, amb l’excepció de projectes sobre estructures que puguin limitar artificialment el volum útil
disponible pels arbres, como en el cas d’estructures que obliguin a formar parterres impermeabilitzats (tipus
“banyera”) en presència de d’aparcaments existents, etc.

El subministrament es realitza en rotllos d’amplades diverses, per tant, com més gran sigui la superfície a
cobrir, més gran haurà de ser l’amplada del rotllo per tal de reduir el nombre d’encavalcaments, que com a

Per tant, els casos que poden requerir l’aplicació de sistemes de sòl estructural són:
1)
2)
3)
4)

mínim han de ser de 10 cm.
UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
La unitat de mesurament és el m2, del qual es consideren exclosos els encavalcaments propis de la
col·locació del material.

Arbrat viari – sòl estructural lineal amb unió d'escocells per sota de paviment.
Arbrat viari – sòl estructural localitzat per aconseguir mes volum útil sota de paviment dur.
Parterres – sòl estructural lineal amb unió sota de paviment de diferents parterres sobre estructures.
Casos que per raons particulars demanin la seva aplicació per part dels tècnics de PiJBIM.

Per maximitzar les avantatges d’aquest tipus de sòls, es recomanable fer-los servir en combinació amb

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

escocells de dimensions generoses i també escocells correguts, que permetin el intercanvi d’aigua i aire

UNE EN ISO 11058, Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Determinació de les
característiques de permeabilitat a l’aigua perpendicularment al plànol sense càrrega.

natural tot el possible. Es poden combinar també amb paviments porosos i sistemes de SUDS, fins i tot.
Abans d’implementar aquests sistemes, cal fer cales i inspeccionar el terreny per comprovar la seva
adequació al sistema i mètodes constructius previstos. El projectista haurà de realitzar cales i verificar si els
serveis i conduccions existents estan malmeses, i si cal substituir o desviar alguna, cal incloure partides a

7.7. SOLS ESTRUCTURALS
Els sòls estructurals compatibilitzen la plantació d’arbrat urbans en un sòl amb els requeriments tècnics

tal efecte al pressupost d’execució.

necessaris per suportar transit viari i de vianants. Ofereixen simultàniament la capacitat de suportar tant els
paviments necessaris per urbanització viaria, com la d’oferir a les arrels dels arbres les condicions

7.7.1.

agronòmiques que necessiten per sobreviure.

Estructura i composició

Els sòls estructurals consten generalment de dos materials o components bàsics:
L’objectiu dels sòls estructurals es proporcionar una matriu de sòl penetrable pels arrels més enllà del forat
de plantació, capaç de retenir humitat i aire amb una resistència a la compactació suficient per pavimentar

1) Un material estructural que genera un volum buit útil pels arrels i suporta les càrregues.
2) Un sòl de jardineria dissenyat per satisfer les necessitats de l'arbre.

amunt seu. Essencialment, son sòls dissenyats per compatibilitzar la formació de ferms i paviments
sotmesos a trànsit vehicular i de vianants, però permetent el creixement de les arrels en la fracció del seu

Aquests materials han de permetre la penetració de l’oxigen al sòl i promoure el creixement de les arrels al

volum que no realitza funcions estructurals.

temps que garanteixen l’estabilitat mecànica del paviment que es situa a sobre.

El sòl estructural es pot combinar amb mesures per infiltrar i laminar l’escorrentia d’aigües pluvials per
l’aprofitament de la vegetació, per infiltrar al terreny o com reservori d’aigua per millorar les condicions

L’exemple més conegut de sòl estructural es el conegut com “CU-Structural Soil” de l’Universitat de Cornell,

ambientals de la ciutat mitjançant evaporació i evapotranspiració.

que s’obté creant un volum amb 60% de pedra angular de 2-4 cm, un 20 % de terra de jardineria amb un 20
% de volum de microporus entre partícules.

La necessitat de desenvolupar i implementar sòls estructurals apareix com resposta al fet de que la

La terra de jardineria presenta un contingut d’argila del 20% i de matèria orgànica entre el 2 i el 5%. A la

urbanització de la ciutat contemporània s’allunya radicalment de les condicions que els arbres troben al
medi natural. Les plantes en general necessiten aigua i aire per viure i realitzar els diferents intercanvis

barreja també s’afegeix hidrogel per millorar la estabilitat del sòl, evitar el seu rentat cap el fons de les
rases, i fomentar la retenció d’aigua i/o nutrients necessaris per l’arbre.

químics que sostenen el seu metabolisme. Les arrels necessiten humitat en el sòl que exploren per créixer,
entre altres paràmetres que els sòls urbans no ofereixen per defecte.

En la creació de sòls estructurals es necessari incidir en l’especificació de les característiques físiques,
químiques i biològiques desitjades, atès que els sòls no es desenvoluparan de maner natural.

Els paviments moderns son gairebé impermeables, eviten l’entrada d’aigua i el intercanvi gasós necessari
per les arrels, tret de la que es produeix a l’escocell. Per altra banda, l’espai d’exploració d’arrels s’ha vist
reduït per la proliferació de construccions, passos de serveis, presencia de runes i compactació del terreny.

CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀRID RECICLAT
FÍSIC
QUÍMIC
BIOLÒGIC
Hidrogel i coadjuvants
Adob químic
Micorrizes
Adob orgànic i fems
Adob orgànic i fems
Adob orgànic i fems
Encoixinat
Aminoàcids
Microfauna
Figura 98. Característiques de l’àrid reciclat

Els efectes d’aquesta situació s’accentuen quan els arbres no disposen de xarxa de reg automàtic i
depenen completament del cicle natural de l’aigua. En aquestes circumstàncies, els arbres urbans no
poden ni prosperar ni prestar serveis eco sistèmics significatius.
Una alternativa tècnica es l’ús de sistemes de sòls estructurals, ara bé, la implementació d’aquest tipus de
sòls implica una inversió considerable en mitjans materials i econòmics que obliga racionalitzar el seu ús
als casos en els siguin estrictament necessaris.
Per tant, l’ús de sòls estructurals estarà restringit a situacions on és necessari obtenir el màxim volum útil
de sòl possible pels arrels dels arbres en situacions de alta compactació, sota paviments que hagin de
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Per obtenir aquestes condicions cal incidir en el disseny de l’entorn del clot de plantació, especialment
l’escocell, la rasa de plantació i el paviment. Els sòls estructurals actuen como zona preferent pel

7.7.2.

desenvolupament dels sistemes radicals, de forma que aquests tendeixen a evitar altres zones més
compactades.

Volum útil de sòl

Quan els arbres estan a la natura, els seus sistemes radiculars s’estenen en totes direccions. Quan es

El concepte de “volum útil” fa referència a la quantitat d’espai realment útil per les arrels, ja que la matriu
estructural -el material portant de càrregues- no es realment útil per les arrels. Tot i que l’ ús de sistemes de

troben en un sòl urbà es desenvolupen seguint l’eix on es troben els nutrients, l‘aire i l’aigua, evitant el sòl
que presenta un alt nivell de compactació i fins a una profunditat més acotada de l’habitual.

sòls estructurals millora el volum de sòl útil per l’arbrat, aquest volum no sempre arriba als nivells de volum

En general, sistema radical dels arbres es desenvolupa en els 20-30 centímetres del sòl més a prop de la

recomanats. De fet, en els sistemes on es fan servir graves com matriu estructural, el volum útil rarament
supera el 25% del volum útil recomanat.

superfície, encara que pot arribar a ocupar fins als 90-100 cm de fondària. Tot i així, a mida que l’arbre
madura, modifica el seu sistema radicular per ocupar tots els espais favorables al seu desenvolupament.
L’espai que les arrels poden ocupar es denomina “volum útil” de sòl.

+

VOLUM ÚTIL DE SÒL TEÒRIC I DISPONIBLE PER ARBRES
Condicions de plantació/Port Arbre
Petit
Mitjà
Mitjà
Marc de plantació (m)
5
7
9
Diàmetre de capçada (m)
2-4 (3)
4- 6(6)
6-8 (8)
Volum clot de plantació normal (m3)º
1*0,8*0,8=0,64
1*1*1=1
1*1,2*1,2=1,44
Volum sòl útil recomanat Lindsey (m3)
6
12
16
Volum sòl útil recomanat Urban (m3)
3,1
11,1
19,4
Volum sòl estructural en rasa (m3)
1,2*1*4=4,8
1,2*1*6=7,2
1,2*1*8=9,6
Volum de terra jardineria en SE (m3)
0,96
1,44
1,92
Volum útil de sòl disponible total (m3)
1,6
2,44
3,36

RELACIÓ IDEAL ENTRE DIMENSIÓ DE L’ARBRE I EL VOLUM ÚTIL DE SÒL
Quadre A

Gran
11
>8 (12)
1*1,5*1,5= 2,25
24
43
1,2*1*10= 12
2,4
4,65

+

Per sòls estructurals de matriu de grava.
ºNo condiciona els requisits de fondaria de plantació mínima exigible per PiJBIM.

Figura 100. Volum útil de sòl teòric i disponible de sòl per arbres
El material més habitual com matriu estructural es grava o pedra neta de granulometria uniforme i
compactable, mètode que generalment resulta en volums útils entre 20% i 35% com màxim del volum del

Quadre B

sistema de sòl estructural. L’ús de cel·les estructurals manufacturades proporcionen un volum útil que pot
arribar al 95% del volum del sistema de sòl estructural.
Les condicions del sòl urbà varien segons l’emplaçament i per tant les solucions seran diferents en cada
cas, però l’objectiu principal serà sempre obtenir el màxim volum útil possible de terra de jardineria segons
els següents criteris:

Figura 99. Relació ideal entre dimensió de l’arbre i el volum útil de sòl

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Tot i tenir arrels pivotants, i altres que poden explorar el terreny en gran profunditat i distància, els arbres

7.7.3.

tendeixen a desenvolupar les arrels de forma relativament superficial, en la zona d’intercanvi d’aire i aigua
més propera a la superfície, on es presenten nutrients. En presencia de escletxes, rases de serveis i

El principi tècnic dels sòls estructurals es la creació d’un volum útil de sòl fent servir una matriu estructural.
Aquesta genera un buit que cal omplir amb sòls adients per les condicions del lloc de plantació i les

paviments de diferents tipus, els arbres poden trobar oportunitats per obtenir aire i aigua i la seva tendència

espècies seleccionades. Té com a principal funció garantir un volum òptim de sòl airejat al temps que donar

serà ocupar aquests espais, el qual pot generar conflictes amb serveis i estructures soterrades.

suport al paviment, garantint la capacitat portant del mateix però evitant la compactació del sòl.

Si el volum de sòl es insuficient, o no presenta les condicions adients, es limita el creixement de l’arbre a

La matriu estrcutural actua com element portant de càrregues i ha de complir les especificacions de la

llarg termini, però també es força a les arrels a explorar en direccions que poden no ser les millors des de el
nostre punt de vista. Per evitar conflictes i maximitzar el potencial de desenvolupament dels arbres es

normativa exigible a las bases i sub-bases per paviments viaris. El material estructural es normalment un
tipus d’àrid o un tipus de cel·la modular prefabricada.

necessari crear condicions optimes pel desenvolupament de les arrels en la direcció que ens interessa.
Segons diferents autors existeix una relació directa entre la superfície de la seva copa i el volum de sòl útil

Per tant, els sistemes de sòls estructurals es poden classificar segons la seva matriu:

Figura A. Relació de la superfície de la copa (Square feet) i el volum de sòl (Cubic feet), necessari (Urban 1.992)
Figura B. Relació entre la superfície de la corona (Square feet) i el volum de sòl (Cubic feet), límits superior i inferior. (Lindsey, )

necessari pel seu desenvolupament.
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Donar estabilitat estructural al terreny en llocs on el trànsit ho demani.
Generar el màxim volum útil possible de terres dins la matriu estructural del sòl.
Generar la màxima porositat del terreny possible per afavorir l’aeració
Afavorir tota la infiltració d’aigua i retenció d’humitat possible.
Evitar interferències amb estructures urbanes.
Evitar condicions d’anòxia del sistema radical.
Afavorir la conservació de la fertilitat.

Tipus de sòl estructural

a) Àrids – Naturals i/o reciclats de pedra, ceràmica o formigó compactats.
b) Cel·les estructurals – Elements portants fabricats en plàstic o formigó, generalment
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Existeix ja una amplia casuística sobre l’ús d’aquests sistemes i s’han desenvolupat diferents solucions que
ofereixen diferencies substancials en la quantitat de volum útil de sòl disponible pels arrels.

MESURES COMPLEMENTÀRIES DE MILLORA DE PLANTACIÓ D’ARBRAT
DESCRIPCIÓ
CARACTERÍSTIQUES
Paviments mixtos
Aporten d’humitat i aeració.
Paviments generalment flexibles amb
Aplicables en llocs de baixa intensitat d’ús.
discontinuïtats, porosos, peces de diferents
Presenten moviment.
dimensions col·locats en sec sobre subbase No recomanables per sota de 50% de
superfície de plantació.
porosa, separats en juntes de diferents
gruixos permetent el conreu de vegetació.
Complexitat de conservació.
Paviment
Paviments porosos
Aporten d’humitat.
Materials amb la capacitat d’infiltrar
Tendència a la rebliment.
quantitats significatives d’aigua al subsòl
Útils en condicions determinades.
Neteja i manteniment cíclic elevat.
Paviments suspesos
Aporten d’humitat i aeració.
Separats del terreny natural, creant una
Possible presencia de fauna.
“cambra” en el subsòl.
Complexitat de conservació.
Escocells oberts
Es poden sobre dimensionar.
Escocells tradicionals sense cobertura
Aportació d’humitat i aeració del sòl.
Es poden sembrar o encoixinar.
Escocells tapats
Aportació d’humitat i aeració del sòl.
Presenten reixes o paviments porosos
Mantenen l’accessibilitat.
Complexitat de conservació.
Escocell
Es poden sobredimensionar
Escocells correguts
Aportació d’humitat i aeració del sòl.
Parterres continus, unint varis elements
Es poden sembrar o plantar.
d’arbrat per fomentar aeració, infiltració i
Fomenten els micro-hàbitats en la zona
volum útil de terra.
d’intercanvi radical.
No viables en zones d’alta intensitat d’ús
Ús de paviments porosos
Mètodes
per
interceptar
i
infiltrar-la
SUDS
Materials porosos en subsòl
precipitació a la zona útil del sòl
Tècniques de laminació de l’escorrentiu
Aplicació de micorrizes, adob orgànic,
Efectivitat variable
Esmenes
hidrogels, adob químic, àcids húmics en terra
Avaluació i seguiment complex
vegetal
Tubs col·locats en plantació per permetre el Un tub corrugat de 5cm
Tubs de reg
de reg en profunditat.
Reblert de graves
Figura 102. Mesures complementàries de millora de plantació d’arbrat
SUPERFICIE

A banda, es poden introduir diferents materials i esmenes a la terra de jardineria utilitzada, que pot contenir
diferents àrids com ara argiles, restes ceràmics, carbó vegetal, hidrogels i altres materials per millorar el seu
comportament a llarg termini.
El mètode més habitual a la ciutat Barcelona aplica una matriu de balast com material estructural i una
barreja de terra de jardineria, encara que s’han aplicat altres sistemes en diferents projectes.
TIPUS DE SÒLS ESTRUCTURALS PER LA PLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI
Tècnica

Descripció
Estructures de cel·les que suporten el
paviment per admetre la càrrega de trànsit
evitant la compactació de la terra de
plantació per acomplir les condicions
edàfiques necessàries

Característiques
Benefici
95-90% volum útil
Es pot fer servir terra vegetal
Cel·les
FÍSIC I
convencional.
estructurals
BIOLÒGIC
Poden deixar espais buits al
subsòl.
20-25% volum útil
Plantació en rasa amb una barreja de poca
80% volum de grava 2-4 cm
terra vegetal (20%) i àrid (80%) més un
CU Structural
FÍSIC I
20% volum de terra vegetal
hidrogel que reté aigua alhora que actua
soil TM
BIOLÒGIC
(amb 20% mínim d’argila)
com a eina per cohesionar. Universitat de
2-5% de matèria orgànica
Cornell
Hidrogel
20-25% volum útil
Sòl que acompleix les condicions edàfiques
80% volum de grava 3-5 cm
Sòl de balast necessàries per admetre la càrrega de
FÍSIC I
20% volum de terra vegetal
estructural
trànsit mitjançant la barreja de terra vegetal
BIOLÒGIC
(amb 20% mínim d’argila)
amb pedra angular.
2-5% matèria orgànica
Terra combinada amb una gran proporció 30-35% volum útil
Terra ciutat
FÍSIC I
de material granular per tal de donar més 65% de grava de 4-9 cm
d’Angers
BIOLÒGIC
30-35% de terra vegetal
estabilitat
Terra
Substrat sorrenc amb matèria orgànica, no Sorra amb un percentatge de
FÍSIC
Amsterdam
deformable, en rasa o escocell corregut
MO entre 2 i 5%
Figura 101. Tipus de sòls estructurals per la plantació d’arbrat viari
Les experiències conegudes indiquen que el sistema a utilitzar hauria de ser sempre el que permet el major
volum útil possible, es a dir, els sistemes basats en celles estructurals.

7.7.4.

Les mateixes experiències indiquen que, independentment del sistema que es faci servir, l’aplicació de
mesures complementaries com tècniques de captació i infiltració d’aigua i intercanvi d’aire son essencials
per millorar el creixement dels arbres a mig i llarg termini.

Definició del sòl estructural

Alguns dels sistemes ja implementats na la ciutat de Barcelona o han resultat en millores substancials del
creixement dels arbres, probablement perquè no ofereixen ni un volum útil significatiu ni unes condiciones
de tractament superficial millorades respecte a la plantació estàndard. Per tant, abans de definir el tipus de
sistema de sòl estructural a utilitzar, cal tenir en compte els punts següents:

Atès l’important inversió en recursos que aquests sistemes impliquen, el tractament de la superfície al
voltant del clot o rasa de plantació, hauria de ser el més obert i permeable possible per maximitzar les
seves prestacions als arbres i un bon retorn de la inversió durant tot el cicle de vida del sistema.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Entre les mesures complementaries per sòls estructurals es troben la millora de les dimensions i disseny
dels escocells, la col·locació de tubs de reg en profunditat, i els SUDS en forma de paviments drenants i
altres dispositius de drenatge sostenible.
Independentment de l’aplicació d’aquestes tècniques, ha d’existir un sistema de reg d’implantació d’acord
amb els criteris de PiJBIM.

La selecció d’espècies a plantar i dimensió esperada de sistema radical.
Característiques del regim hídric i drenatge de l’emplaçament.
El tipus de paviment, segons porositat i flexibilitat.
La acceptabilitat del grau d’assentament.
El nivell d’ús i càrrega estructural prevista.
La disponibilitat dels materials.
Presencia de serveis.
El tipus de terreny.

El projectista haurà de realitzar una valoració qualitativa de les diferents opcions de sòls estructurals
avaluades per la seva implementació en projectes de millora de plantació d’arbrat, respecte a la possibilitat
de plantar l’arbrat en el terreny compactat present a l’emplaçament. La valoració qualitativa tindrà en
compte com mínim els paràmetres utilitzats per PiJBIM en el quadre adjunt.
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De forma resumida, la valoració de criteris qualitatius general estimats per PiJBIM respecte a les condicions
de la ciutat de Barcelona, es la següent:
SISTEMA DE SÒL ESTRUCTURAL II
Volum
Matriu d’àrid
Materials
Real (m3)
Material ceràmic
0,65
Fracció sòlida
superior
Material ceràmic 5-2 cm
0,65
Grava ceràmica i sorra
0,15
Fracció sòlida
Grava de material ceràmic 0,5
1,5
0,015
mitjana
cm
13,5
Sorra seleccionada 2-0,05 mm
0,135
20
Llims i Argila
0,2
Fracció sòlida
7
Llims 0,05 - 0,002mm
0,07
inferior
13
Argila <0,002mm
0,13
5
Matèria orgànica
0,05
2
Compost origen animal
0,02
Fracció matèria
orgànica
2
Compost origen vegetal
0,02
1
Carbó vegetal
0,01
Esmena
0
Hidrogel (0,8 Kg/m3 terra)
0,003
Totals
105
1,05
Figura 105. Sistema de sòl estructural 2 (Amb material ceràmic)

a) Àrid (Balast) – Volum útil baix, interacció neutra, cost d’execució baix, valoració global neutra.
b) Àrid de pedra amb ceràmica – Volum útil baix, interacció optima (per retenció d’humitat més elevada),
cost execució més elevat, valoració global òptima.
c) Àrid de pedra amb formigó reciclat - Volum útil baix, interacció amb limitacions (per possible basificació
del sòl), cost execució més elevat, valoració global limitada.
d) Cel·les estructurals – Volum útil alt, interacció òptima, cost d’execució elevat, valoració global òptima.

Característiques

VALORACIÓ QUALITATIVA DE SÒLS ESTRUCTURALS
Àrid amb
Àrid amb formigó
Àrid (Balast)
ceràmica
reciclat.

Cel·les
estructurals

Capacitat portant

Òptima

Òptima

Òptima

Òptima

Porositat (aigua i aire)

Neutra

Òptima

Neutra

Òptima

Interacció amb el sòl

Neutra

Neutra

Limitacions

Neutra

Interacció amb arrels

Neutra

Òptima

Limitacions

Òptima

Presència de serveis

Neutra

Neutra

Neutra

Òptima

Cost econòmic

Neutra

Limitacions

Limitacions

Limitacions

Valoració global

Neutra

Òptima

Limitacions

Òptima

a)
b)

Percentatge
volum 100%
65
65
15

SISTEMA DE SÒL ESTRUCTURAL III
Percentatge
Volum
Matriu de cel·les
Materials
volum 100%
Real (m3)
20
Cel·les
0,08
Cel·les
8
Cel·les de plàstic
0,08
estructurals
12
Porus
0,00
Fracció
sòlida
32
Sorra
0,32
mitjana
32
Sorra seleccionada 2-0,05 mm
0,32
48
Llims i Argila
0,48
Fracció
sòlida
17
Llims 0,05 - 0,002mm
0,17
inferior
31
Argila <0,002mm
0,31
5
Matèria orgànica
0,05
2
Compost origen animal
0,02
Fracció matèria
orgànica
2
Compost origen vegetal
0,02
1
Carbó vegetal
0,01
Esmena
0
Hidrogel (0,8 Kg/m3 terra)
0,003
Totals
105
0,93
Figura 106. Sistema de sòl estructural 3 (Amb cel·les estructurals)

Classificacions òptimes i alguna neutra, donen una classificació global òptima.
Més de 2 classificacions amb limitacions, donen una classificació amb limitacions.

Figura 103. Valoració qualitativa de sòls estructurals
Es el sistema més freqüent als projectes de la ciutat de Barcelona està basat en una matriu d’àrid,
normalment grava o balast, amb diferents variacions segons projectista i subministrador, però es possible
fer servir sistemes de cel·les o altres sistemes innovadors, sempre sota l’aprovació de PiJBIM.
A banda de la matriu estructural, es essencial la correcta definició de les terres de jardineria que es facin
servir com reblert del volum útil, ja que aquest es el material que aprofitarà el sistema radical dels arbres.
La composició de la terra de jardineria considerada com més favorable per PiJBIM per sistemes de sòl
estructural ha de contenir algunes esmenes, com ara hidrogel, àrid ceràmic i carbó vegetal, amb l’objectiu
de millorar la seva estabilitat, la retenció d’humitat, nutrients i la interacció amb els arrels dels arbres.
La composició de la matriu estructural i la terra de jardineria es pot adaptar per complir els diferents
paràmetres i requeriments plantejades per cada aplicació, tal com es mostra a les taules adjuntes.
SISTEMA DE SÒL ESTRUCTURAL I
Percentatge
Volum
Matriu d’àrid
Materials
volum 100%
Real (m3)
65
Grava angular
0,65
Fracció sòlida
superior
65
Grava angular de cantera 4-2 cm
0,65
15
Grava i sorra ceràmica
0,15
Fracció sòlida
1,5
Grava de material ceràmic 5 mm
0,015
mitjana
13,5
Sorra seleccionada 2-0,05 mm
0,135
20
Llims i Argila
0,20
Fracció sòlida
7
Llims 0,05 - 0,002mm
0,07
inferior
13
Argila <0,002mm
0,13
5
Matèria orgànica
0,05
2
Compost origen animal
0,02
Fracció matèria
orgànica
2
Compost origen vegetal
0,02
1
Carbó vegetal
0,01
Esmena
0
Hidrogel (0,8 Kg/m3 terra)
0,003
Totals
105
1,05
Figura 104. Sistema de sòl estructural 1
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30%
30%
40%
35%
40%
48%
45%
50%
80%
80%
80%
80%

Volum
Aparent (m3)
0,929
0,929
0,248
0,023
0,225
0,387
0,127
0,260
0,250
0,100
0,100
0,050

42%

1,814

Porositat

7.7.4.1.

40%
40%
40%

Volum
Aparent (m3)
1,083
1,083
0,248

35%

0,023

40%
48%
45%
50%
80%
80%
80%
80%

0,225
0,387
0,127
0,260
0,250
0,100
0,100
0,050

47%

1,969

Porositat

60%
0%
100%
40%
40%
48%
45%
50%
80%
80%
80%
80%

Volum
Aparent (m3)
0,200
0,080
0,120
0,533
0,533
0,929
0,309
0,620
0,250
0,100
0,100
0,050

51%

1,912

Porositat

Matriu estructural

La matriu dels sistemes de sòls estructurals han de ser materials inerts, amb capacitat portant sense
assentaments significatius moviment. Normalment, aquesta matriu està formada per un àrid o per celles
prefabricades i conformen la “fracció sòlida superior” de les barreges de sòls estructurals. Els diferents
sistemes de sòls estructurals ofereixen un volum útil que varia entre el 20% dels sistemes de basats en l’ús
de grava fins al 95% d’algunes cel·les estructurals.
L’àrid ha de ser un material granular d’origen natural i controlat, producte de la trituració i garbellament de
roques -granítiques o calcàries- amb d’arestes vives, rentat i lliure de restes d’argila, margues o altres
materials estranys o deleteris. La mida de l’àrid pot variar d’acord amb les necessitats del projecte, però ha
d’oferir prestacions com mínim iguals o superior en termes de compactació, estabilitat i volum útil a la grava
de entre 20 a 40 mm de diàmetre. La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions
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de filtratge fixades per PiJBIM, que podrà modificar les especificacions de l’àrid previst d’acord amb les
necessitats de les espècies, les característiques del terreny i del sistema de drenatge.

TEXTURA PER TERRA DE JARDINERIA PER SÒL ESTRUCTURAL

Es possible fer servir materials reciclats com matriu estructural, però la seva selecció i neteja son
essencials, ja que la presència d’un petit percentatge de residus no desitjats com guix, pintura o ciment pot
alterar fonamentalment les condicions edàfiques del sòl estructural una vegada implantat.
Alguns materials reciclats com les argiles cuites o ceràmica generalment no presenten les propietat
estructurals necessàries per al seu ús com matriu estructural, però en certes condicions on les càrregues
previstes ho permetin, es pot utilitzar material ceràmic reciclat del tipus generat per la trituració de maó
perforat o alleugerit. Les peces ceràmiques que es facin servir com fracció sòlida superior seran de 2 a 5
cm de diàmetre, però podran arribar a una dimensió de 7 cm sempre que presentin un percentatge mínim
de perforacions del 40%, amb especificacions segons UNE-EN 771-1, i sempre que puguin suportar el
procés de compactació.
Quan es facin servir sistemes de cel·les estructurals, caldrà aplicar sempre les especificacions de disseny i
instal·lació del fabricant, que haurà d’oferir un mínim de 10 anys de garantía en tots els materials utilitzats
en la seva execució.

Textura amb una fracció mitjana i inferior amb una distribució d’un 40% de sorra (2-0,063 mm), un 20 % de llims (0,063-0.002 mm) i un
40% d’ argila (<0,002 mm)

Figura 107. Textura per terra de jardineria per sòl estructural.

Les principals característiques que han de complir les cel·les estructurals son les següents:
1)
2)
3)
4)
5)

Atesa la seva capacitat per retenir humitat, PiJBIM recomana l’ús de una fracció sòlida mitjana i petita amb
un percentatge de material ceràmic, que haurà de ser de 5 mm de dimensió màxima, formant una grava fina

Peces que enganxen unes amb les altres per crear una estructura cohesiva
Estructura oberta, per que sigui fàcil i ràpid omplir-la de terra.
Que tingui espais per que sigui compatible amb la incorporació de serveis
Que es pugui realitzar re-excavació en cas d’emergència de serveis.
Disponibilitat i preus de mercat proporcionals a la inversió a realitzar.

7.7.4.2.

per barrejar amb la terra de jardineria.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Terra per vegetal per sòls estructurals

El volum útil dels sòls estructurals s’ha d’omplir amb una terra de jardineria amb característiques
adequades per suportar les necessitats de la vegetació. Aquesta terra conforma les fraccions sòlides
mitjanes i inferiors, i la orgànica. Ha d’oferir un percentatge de microporus del 50% del volum útil disponible
per garantir la disponibilitat d’aigua i aire per les arrels.
Per permetre aquest nivell de porositat, la terra de jardineria de reblert d’aquest volum útil hauria de ser una
terra especialment dissenyada, amb una composició franco-argilo-sorrenca capaç de retenir aigua i
nutrients, al temps que manté una certa estabilitat una vegada instal·lat. Per donar estabilitat i poder retenir
humitat i nutrients cal un percentatge d’argila que arribi fins a 20% volum total del sòl, estructural, i al voltant
del 40% de la terra de jardineria.

7.7.4.3.

PiJBIM estima adient per la terra de jardineria per sòls estructurals una textura amb una fracció mitjana i
inferior amb una distribució d’un 40% de sorra, un 20 % de llims i un 40% d’ argila:

Aquest procés no es possible a l’espai viari urbanitzat, ja que no es existeix suficient superfície d’intercanvi
ni acumulació superficial de residus orgànics. Per tant, els sòls urbans no gaudeixen dels mateixos
processos que els sòls dels espais verds i la seva capacitat per renovar el seu contingut en matèria
orgànica i els seus nutrients està molt limitada.

Textura: 40% de sorra, llims 20% i 40% d’argila, ajustat al sistema de classificació de sòls USDA.
Exempta de materials amb una granulometria superior als 5 mm.
pH: entre 6,5 i 7,5.
Conductivitat elèctrica com a màxim de 2 dS/m (extracte de pasta saturada)
Carbonat càlcic inferior al 10 % pes sec.
Matèria orgànica oxidable entre 5-10 %. Pes sec- La salinitat mesurada com a Cee (Conductivitat
elèctrica a l’extracte de saturació) serà no superior a 4 dS/cm.

La presencia de matèria orgànica al sòl estructural millora el seu comportament, fomenta la presencia de
microorganisme els microorganismes (especialment els fongs) i en la unió de partícules de sòl en agregats
més grans.
L’agregació és important per a una bona estructura del sòl, aeració, infiltració d’aigua i la resistència al
rebliment i compactació. Per tant, els sòls estructurals han d’afegir entre un 2 i un 5% de matèria orgànica
al seu volum total, d’origen tant vegetal i com animal i ben descomposta.

En cas de que la terra de jardineria dissenyada presentés paràmetres situats per fora dels valors indicats,
PiJBIM podrà demanar que es modifiqui.
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Matèria orgànica per sòls estructurals

La matèria orgànica allibera nutrients en una forma assimilable per la vegetació després de la seva
descomposició. Per mantenir aquest sistema ciclista de nutrients, la taxa d’addició de matèria orgànica
provinent de residus de cultiu, fems i qualsevol altra font ha de ser igual a la taxa de descomposició i tenir
en compte la taxa d’absorció per part de les plantes i les pèrdues per lixiviació i erosió.

En adició a les fraccions de partícules que conformen el 100% del sistema de sòl estructural, cal afegir un
contingut en matèria orgànica i esmenes que es trobi entre un mínim de 2% de i un màxim de 5% del volum
total del sòl estructural.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Origen: Maó de 5 buit de argila cuita, no vist, categoria: peça LD per a murs resistents, triturat.
Dimensions: L. de 270 a 280. An. de 125 a 135. A. 50 mm.
Valor mitjà de les toleràncies: Categoria T1
Resistència a la compressió: Perpendicular a la taula: 10 / N mm2
Estabilitat dimensional: Expansió per humitat NPD
Adherència: Resistència inicial al tallant: 0,15 N / mm2
Sals: Continguts en sals solubles actives: categoria SO
Absorció d'aigua: No destinat a ser exposat
Coeficient de difusió del vapor d'aigua: 5/10
Densitat aparent: 905 Kg / m3
Tolerància de la densitat aparent: Categoria D1
Durabilitat: Resistència al gel / desgel: No destinat a ser exposat
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7.7.4.4.

7.7.5.

Esmenes per a sòl estructural

Atès que la matèria orgànica tendeix a degradar-se i desaparèixer en el subsòl urbà sense possibilitat real
de renovació, es necessari afegir esmenes que facilitin la seva conservació a mig termini. Estudis recents
demostren que alguns tipus d’esmenes alternatives -o no convencionals- poden resultar beneficiosos
aplicats substrats urbans, especialment en situacions de baix intercanvi gasós o de baix contingut en
nutrients.

El resultat del procés de producció i execució de sistemes de sòl estructural ha de ser un volum amb
superfícies estables i homogènies. La barreja de d’àrids i terres de jardineria ha de ser també uniforme i
estable, sense subsidència ni excessiva compactació.
La barreja de àrids es pot executar en planta o in situ, però tenint en compte que presenta materials de
densitats diferents, i que no només s’haurà de mesclar els materials amb cura per tal d’aconseguir els
percentatges adequats en cada part del sòl, si no que el transport es pot produir sedimentació i que caldrà
homogeneïtzar la barreja in situ de nou una vegada arribi a l’emplaçament.

Una esmena que mostra capacitat de retenció de nutrients es el carbó vegetal (conegut també com
Biochar) creat per la lenta piròlisis tèrmica de fusta i altres materials vegetals amb baixa presencia de
oxigen i que es pot integrar per intentar mantenir el nutrients del sòl a llarg termini, barrejat amb argiles i
peces ceràmiques d’alta porositat.

Les barreges provinents de planta s’han de verificar per comprovar que no han ha patit sedimentacions
importants durant el transport i si es el cas, s’haurà de tornar-ho a barrejar la mescla in situ. El
subministrament de la barreja inclourà un percentatge suplementari del 3% del volum previst, per omplir
imprevistos produïts per l’excavació o l’assentament i una proporció de terra de jardineria, per omplir buit
generats per sedimentació excessiva.

Una manera millorar la retenció d’humitat i nutrients orgànics, i facilitar l’estabilitat de la barreja de terra de
jardineria és l’aplicació d’hidrogel com element cohesiu. El Hidrogel es un producte format amb poliacrilat
de potassi, amb la principal funció de retenció d’aigua i els nutrients, al temps que actua com lligat i
estabilitzador de partícules, de forma complementaria a la pròpia capacitat del sòl. El seu cicle de vida es
de 7–9 anys, passats els quals es comença a degradar, el que es considera un marge suficient per al
correcte establiment d’un arbre. El hidrogel te el pH neutre i és innocu pels microorganismes del subsòl.
S’aplica entre 30 i 120 gr. per arbre, que permet retenir uns 10 litres d’aigua i en sòls estructurals s’apliquen
uns 800 grs per m3 de terra de jardineria.

Per evitar la sedimentació i/ o la degradació de la mateixa no s’admet l’aplec de la barreja d’àrids . Aquesta
ha d’arribar just a temps per la seva implantació o s’ha de produir en el moment de implantació, en
tongades petites, amb una màquina barrejadora.
Quan es treballa in situ, amb maquinària convencional com retroexcavadora mixta o miniexcavadora, es
treballarà sempre en motes planes i no en piles. La barreja d’àrids i terres s’implantarà estenent la barreja
preparada en una sola capa cada cop, en tongades de entre 20 -30 cm de gruix amb una tolerància de ± 3
cm, i regant la superfície finament entre tongada i tongada, donant temps al hidrogel per humitejar-se i
evitant l’arrossegament i sedimentació excessiva de les fraccions mitjanes i fines de sòl estructural.

NO es recomana fer servir en hidrogel en presencia de geotèxtils, especialment els col·locats en posició
horitzontal, ja que la interacció d’aquests dos materials pot general una capa impermeable que impedeix el
correcte drenatge i circulació d’aire i aigua al subsòl.
En certes condicions, els sòls sorrencs, argilosos o llimosos, així els sòls pobres i/o salinitzats, i altres amb
textures extremes o amb problemes general composició poden presentar limitacions en la distribució i
disponibilitat d’aigua per les plantes, el que és aplicable a les condicions urbanes mediterrànies.

Abans d’implementar els sistemes de sòls estructurals cal treballar el fons de la rasa per generar pendents i
afavorir el drenatge, especialment en presencia d’argiles o estructures soterrades.
Quan el reg resulti en sedimentacions perceptibles de les terres de jardineria en la barreja estrcutural,
caldrà aportar més terra de jardineria i regar fins omplir els buit, sense compactar-la indegudament.

Per millorar aquesta situació, s’estan començant a aplicar complexos d’agents humectants que milloren la
infiltració i la retenció hídrica en diferents tipus de sòl. Al aplicar-los, es disminueix la tensió superficial de
l’aigua, i per tant, s’afavoreix la seva penetració de forma més ràpida i uniforme a tot l’espai porós del sòl.
Aquests productes es poden aplicar per dilució a l’aigua de reg mitjançant equips convencionals de
fertirrigació, i es poden fer servir puntualment, sota la supervisió de PiJBIM, per la millora de les terres
utilitzades en sòls estructurals.

7.7.4.5.

No es permet l’execució de sòls estructurals en condicions de pluja o amb les rases i clots saturades
d’aigua.
L’execució dels sistemes amb matriu de cel•les estructurals es farà d’acord amb les prescripcions del
subministrador, prèvia verificació dels seus criteris per part de PiJBIM. En general, l’execució dels sistemes
de sòls estructurals es realitzaran sempre sota la supervisió tècnica de PiJBIM, que podrà demanar al
promotor els anàlisis de terres i les proves que consideri pertinent

Capes d’assentament, filtre, anti-arrels i drenatge

Els sistemes de sòls estructurals estaran assentats obre una capa de sorra fina i neta de 1 a 2 mm de
diàmetre, i coberts per altre capa de filtratge i segellament formada per grava fina neta de 6 a 8 mm de
diàmetre. Les capes seran d’un gruix no inferior a 6 cm, aplicada directament sobre el fons de la rasa en el
primer cas i sobre el sistema de sòl estructural en el segon.

7.7.5.1.

Procés de barreja

Es vital determinar les quantitats necessàries de material per elaborar el sòl estructural durant la mescla
dels volums adequats pels equips de treball. Per obtenir tongades consistents, PiJBIM no permetrà
l’execució dels sòls amb amidaments parcials de materials o amb subministradors diferents, quan aquestes
pràctiques no permetin la barreja homogènia i consistent dels sistemes.

És essencial que no es generin buits en la part superior dels sistemes, tant en cel·les com d’àrids, que
puguin se colonitzats per fauna indesitjada, o envaïts per la migració de fins de les capes superiors de
paviment.

La barreja es pot realitzar en sec o en humit, i la segona opció es preferible quan es treballi amb maquinari
específic per barrejar o en planta. Es essencial obtenir una barreja consistent i en tongades similars.

A l’efecte de reduir la migració d’arrels fora de la rasa de plantació, es podran fer sistemes anti-arrels
dissenyats a l’efecte, col·locats verticalment en el seu laterals amb la garantia corresponent.

La barreja s’ha de fer amb els materials relativament secs, però mullant-los mentre es barreja, en quantitats
petites i controlades. La quantitat d’aigua a aportat dependrà del contingut d’humitat dels materials,
especialment de les fraccions mitjanes i inferiors, i s’ha d’aportar l’aigua gradualment per obtenir tongades
consistents.

Per afavorir els processos d’infiltració i intercanvi gasós, es essencial que tot el sistema de paviment sigui el
més porós possible, des de la base fins la superfície. Alguns sistemes i paviments poden necessitar la
utilització de geotèxtils de separació però sempre que sigui possible es preferible fer servir capes d’àrids
per realitzar la mateixa funció.

Quan es treballi amb barreges en sec, es farà servir el mateix procediment, però regant gradualment les
tongades, que hauran de tenir un gruix màxim de 30 cm. A mesura que s’estenen aquestes tongades
seques, cal alternar reg i aportació de terra de jardineria per omplir els buits que es generin, sense saturar
la barreja.

Els clots i rases de plantació de sistemes estructurals faran previsió de drenatge, preferiblement amb pous
d’infiltració al terreny situats per sota del nivell de la rasa de plantació. Quan les rases siguin de grans
dimensions, o els sistemes estiguin combinats amb SUDS, cal preveure sobreeixidors i connexions al
sistema de clavegueram, segons els criteris de BCASA.
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Producció i execució

Si s’aporta un excés d’aigua a la barreja es pot produir un efecte de separació de fins i de sedimentació o
rentat, en aquest cas PiJBIM podrà desestimar tota la barreja de sòl estructural.
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Quan que la pendent del carrer sigui superior al 5% caldrà protegir amb mitjans suplementaris el sistema de
sòl estructural en execució dels episodis de pluja forta a fi d’evitar que pugui ser erosionat.

Per barrejar els sistemes de sòls estructurals cal:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Calcular la quantitat a barrejar per obtenir com mínim una tongada sencera.
Iniciar el procés amb el 50% del material de la fracció sòlida superior.
Afegir tota la terra de jardineria, o fracció sòlida mitjana i inferior, matèria orgànica i altres.
Afegir hidrogel o l’estabilitzador a raó de 0,8 Kg/m3 de terra vegetal i barrejar.
Aportar la resta del material de la fracció sòlida superior d’àrid.
Barrejar els materials, preferiblement amb màquina especial de barrejar àrids.
Afegir lentament aigua a la barreja per obtenir una tongada consistent i homogènia.
No fer aplec dels materials i protegir-los de l’absorció d’aigua i de la pluja.
Si cal fer aplec momentani abans de estendre i compactar, es farà en motes planes, sobre geotèxtil.

El material utilitzat ja d’estar lliure de patògens, males herbes i contaminants que puguin afectar
negativament al desenvolupament de les plantes.
La tolerància d’execució s’estableix en un nivell: ± 30 mm, replanteig: ± 20 mm, i planor: ± 10 mm / 3 m
Ates que l’objectiu final dels sòls estructurals es la millora de la plantació de l’arbrat, la direcció tècnica de
les obres i treballs d’implementació de sòls estructurals estaran a càrrec d’un perfil qualificat en tècniques
de jardineria i reg (tipus enginyer tècnic agrícola o superior) que certificarà l’adequació i bona execució dels
sistemes de forma solidaria amb la direcció facultativa.

7.7.5.2.

Procés d’estesa i compactació

La direcció facultativa ha de verificar i registrar gràficament el compliment de les prescripcions per
cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra abans d’executar tasques subseqüents.

El grau de compactació serà equivalent com mínim al 95% del Proctor modificat, a determinar mitjançant
assaig de placa de càrrega DIN 18196, o prova similar determinada segons les característiques del
paviment.

7.8. MOVIMENT DE TERRES

PiJBIM podrà verificar el material lliurat i les proporcions de la barreja i el compliment dels requisits
materials d’aquestes especificacions. En el cas que el material subministrat sigui diferent del material
especificat, o que no superi el control de qualitat establert per PiJBIM, es podrà negar a recepcionar el
sistema en la seva totalitat.

En general, per dur a terme les tasques de moviment de terres, cal tenir en compte el següent:
1) Cal marcar un itinerari d’entrada i sortida de l’obra senyalitzat, i vigilar el moviment de vehicles,
especialment a en el punt d’accés.
2) Els treballs de moviment de terra disposaran d’una zona de neteja de rodes i vehicles a l’accés de
l’obra.
3) Les fites d’acotació han de ser de fusta, marcades amb color per tal de poder-les identificar amb
facilitat. No es permet utilitzar rea metàl·lica.
4) La relació entre les dimensions del moviment de terres i el maquinari utilitzat ha de ser proporcional, per
tal de no endarrerir el procés d’execució.
5) Quan l’excavació s’hagi de realitzar en presencia d’arbres, especialment els protegits i/o catalogats,
s’haurà d’adaptar les dimensions del maquinari a la seva presencia, per evitar afectacions.
6) S’ha d’evitar treballar amb el sòl mullat per tal de no malmetre la seva estructura.

Els sistemes de cel·les es col·locaran d’acord amb les instruccions del fabricant, que haurà de donar les
garanties pertinents per al producte instal·lat. El promotor serà responsable de donar les garanties de
d’instal·lació d’acord amb el subministrador.
Durant d’instal·lació dels sistemes cal:
1) Realitzar el procediment sota la supervisió de la DF.
2) Inspeccionar el terreny per comprovar la seva adequació i neteja abans de procedir a la implementació
el sòl estructural.
3) Verificar si els serveis i conduccions existents estan malmeses, si s’ha de substituir o desviar cal
incloure partides a tal efecte al pressupost d’execució.
4) Protegir els serveis i conduccions que travessen el sòl estructural amb un prisma de formigó o sistema
de passa tubs rígid i resistent al procés de compactació del mateix.
5) protegir amb un passatubs o prisma rígid les conduccions de reg que travessen el sòl estructural
d’acord amb les especificacions de PiJBIM.
6) Retirar tots els, residus i materials estranys de les zones destinades a contenir sòl estructural.
7) Comprovar que el terreny estigui sec i que el pas de la maquinària malmeti l’estructura del sòl.
8) No permetre l’aportació d’aigua de forma ni prevista abans de la compactació del sòl estructural.
9) Formar una barreja uniforme amb el material i executar en capes de gruix uniforme i paral·leles a
l’esplanada, sense produir danys a les estructures existents.
10) Col·locar els sistemes anti-arrels o de confinament lateral si escau, omplint el seu darrere i assegurant
que actuïn com encofrat perdut del sistema.
11) Instal·lar sòl estructural en tongades de 20 a 30m de gruix que ocupin tota la superfície del clot o rasa.
12) Compactar cada tongada immediatament desprès d’estendre’ls fins obtenir la compactació desitjada.
13) Estendre i anivellar la fracció solida superior o cel·les estructurals uniformement, sense excés de
fraccions sòlides mitjanes i inferiors que sobresurtin.
14) Omplir el clot o rasa de plantació amb la barreja sense deixar irregularitats.
15) Determinar compactació mitjançant assaig de placa de càrrega DIN 18196.
16) Cobrir immediatament amb la capa de filtre o segellant.
17) Protegir perimetralment la rasa o clot per impedir l’entrada incontrolada d’aigua de pluja en cas de
precipitació o emissió accidental
18) Protegir temporalment amb un material no impermeable, tipus geotèxtil.

7.7.5.3.

El moviment de terres produït per excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix
del terreny, ja siguin del mateix indret o portades en préstec, tal com neteja i esbrossada del terreny,
excavació per a caixa de paviment, i excavació per a rebaix es podrà utilitzar com reblert per formar la base
de les zones a vegetar sempre que compleixin les prescripcions indicades per PiJBIM.
S’entén com base de zones de plantació el sòl mitjançant el qual es modifica la topografia original per
assolir el perfil del projecte en les zones on es disposarà la terra de jardineria per la sembra o plantació de
vegetació. Aquesta base s’executarà de forma que les aportacions de terres de jardineria conformin els
nivells acabats del terreny i haurà de tenir en compte la fondària mínima necessària per cada tipus de
plantació.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions com la preparació de la zona de treball, la situació dels
punts topogràfics, l’aportació del material de reblert, que pot incloure graves, tot-u, o granulats reciclats
segons detalls, l’execució del rebliment i la humectació o dessecació de les terres si fos necessari, així com
el piconatge estrictament necessari de les terres. Per les zones de plantació, l’execució de les feines de
moviment de terres ha d’incloure:
a) Passada de subsolador per descompactar el terreny i desterrossar-lo fins la fondaria necessaria.
b) Replanteig i perfilat per assolir la cota abans esmentada per a la posterior aportació de terres
preparades.
c) Aportació de les terres preparades fins a la cota rasant, si escau.

Condicions del procés d’execució
Quan la densitat aparent del sòl superi el llindar de 2 g/cm3 serà necessari descompactar el terreny. PiJBIM

Las feines relacionades amb la barreja de sòls estructurals s’han de realitzar sobre una superfície neta,
preferiblement sobre una superfície pavimentada, o separada de les terres existents per una làmina

podrà exigir subsolar el terreny fins a una fondària mínima d’1 m per obtenir una densitat aparent entre 1,3 i
3
2 g/cm .

separadora.
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El conjunt d'operacions necessàries per aconseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades amb
mitjans mecànics no hauria de compactar bases de les terres més del estrictament necessari per assegurar

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
Moviment de terres: m3, mesurat sobre perfil.
Retirada de materials grossos: m3.
Terreny subsolat en m2 i profunditat en cada cas.

la seva estabilitat, que es considera que ha de ser no més 95%del Proctor modificat.
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts, i la

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats
Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals
excavats per a la seva utilització en operacions de rebliment i obres diferents d’aquelles en què es van
generar.

Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats prevists al projecte, amb les
indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF amb l’aprovació de PiJBIM. Els canvis de
pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que no originin
discontinuïtats visibles.
Cal replantejar les fites a una distància suficient entre elles per tal que l’error de perfilat no superi els ± 15
mm per cada 3 metres. La tolerància màxima una vegada acabat de perfilar la base de les zones de
plantació respecte al previst no ha de superar mai els 3 cm, i el terreny ha de quedar correctament modelat
assumint una petita subsidència general. En cas de restauració de talussos, pot ser necessari introduir
sistemes de retenció dels terreny compatibles amb la plantació, sempre segons en criteri de PiJBIM.
Les toleràncies d’execució s’estableixin en els següents paràmetres:
i.
ii.
iii.
iv.

nivell: ± 30 mm,
replanteig: ± 20 mm,
planor: ± 10 mm / 3 m
Variació en l'angle del talús: ± 2°

En cas d’excavació de terrenys naturals o de conreu, cal respectar al màxim la configuració dels perfils
existents, ja que la capa superficial de 20-30 cm de fondària és generalment de sòl vegetal fèrtil, i es pot
recuperar quan la qualitat del sòl obtingut es consideri sigui acceptable per al seu ús com terra de
jardineria.
Quan no es pugui protegir la coberta de sòl vegetal, s’ha de separar el sòl vegetal i s’ha d’emmagatzemar
en piles no superiors a 1,25 m d’alçària. Se n’ha d’assegurar una bona aeració i protegir per evitar-hi
l’erosió i el creixement de plantes adventícies.
Si les terres de rebaix presenta unes característiques similars a les del sòl vegetal existent, i aquest es
aprofitable per a l’ús com terra de jardineria, les primeres es podran esmenar in-situ per apropar la seva
composició a l’especificació prescrita per PiJBIM.
Si el sòl existent no compleix les característiques de la terra de rebaix indicada per PiJBIM a aquest PTEV,
cal substituir-lo per terres adequades per l’ús com terra de jardineria. Quan les terres que hagin de formar
la base de les zones de plantació siguin d’aportació, caldrà conèixer el seu origen i composició, mitjançant
anàlisis els anàlisis, certificats i albarans corresponents. Les terres d’aportació per formar la capa de sòl
base no han de contenir agents contaminants, restes d’obra ni elements estranys.
Quan siguin terres d’aportació procedents de perfils profunds, es podran fer servir com terres de base si
prèviament s’exposen a un procés d’aplec i meteorització mitjançant exposició als elements que inclogui el
volteig regular durant un període de temps no inferior a 3 mesos, d’acord amb les instruccions de PiJBIM.
Si en el procés d’excavació apareguessin sòls contaminats o residus d’obra serà d’obligat compliment
procedir a operar el que contempla la llei i normativa a l’efecte, i retirar-ne la totalitat del residus a
l’abocador, i substituir-ne el volum amb terres adequades, sempre sota la supervisió de la direcció
facultativa.
En cas que en el procés d’excavació es trobin aigües freàtiques, cal fer les consideracions oportunes,
seguint els criteris de sostenibilitat, per tal de reconduir-les o emmagatzemar-les per a la posterior
utilització.
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8.

Les aigües regenerades o freàtiques es poden fer servir per a reg en espais verds amb vegetació ja
establerta si va acompanyat d’un seguiment acurat de la qualitat i composició de l’aigua i dels seus efectes

REG

Les xarxes de reg son eines essencials per la implantació i la conservació de la vegetació dels espais verds
al llarg del seu cicle de vida. Estalvien recursos humans i materials –especialment aigua- i el cost de la

sobre la vegetació.
L’objecte de l’aigua de reg es el manteniment del metabolisme vegetal i que aquest ha de ser el principal

inversió es recupera a curt termini. Per tant, tots els projectes de creació, reparació o millora dels espais
verds han de contemplar el càlcul i disseny d’un sistema de reg que s’adeqüi a les condicions de l’espai i

criteri en la seva aplicació, però sempre amb consideració d’un possible risc sanitari per les persones. Per
tant, quan els paràmetres de l’aigua no potable siguin tan extrems que no sigui recomanable fer servir el

als elements vegetals previstos segons les especificacions de PiJBIM. En àrees amb superfície útil

reg aeri, no es podrà fer servir com aigua de reg en cap cas, ja que la qualitat de l’aigua s’ha de garantir en

destinada a plantacions superiors a una hectàrea caldrà efectuar un estudi d’aprofitament d’aigua no
potable per al reg.

origen i no pot condicionar el disseny de la xarxa de reg, pel risc ocupacional i ambiental que això implica.
L’aigua de pluja és un recurs natural que s’ha de considerar molt especialment en els nous projectes. La
incorporació de sistemes per utilitzar l’aigua de pluja de forma directa pot presentar problemes tècnics i de
gestió especialment pel que fa als equips de bombeig, que poden fallar en èpoques crítiques sense pluja i

8.1. AIGUA
L’aigua pot intervenir en molts processos del projecte paisatgístic i per això la seva gestió i el seu disseny
s’han de considerar de manera global. Pot ser utilitzada pel seu component estètic, en basses i fonts

que PiJBIM no manté. Però en el disseny de noves àrees verdes convé plantejar l’aprofitament de l’aigua
de pluja per retenir-la localment per usar-la en èpoques de necessitat.

ornamentals i com important generador de biodiversitat als espais verds. També pot ser utilitzada com
element funcional, per a consum humà, dels animals de companyia i per al reg de les plantes. L’aigua de

L’aigua de les fonts de beure per persones, els abeuradors per gossos i les boques de reg dels espais

pluja s’ha de considerar com un recurs ecològic a gestionar de manera integral en el disseny de l’espai
públic.

verds ha de ser potable. L’aigua per a altres destins com ara reg, ornamental i neteja, es procurarà que
sigui d’origen alternatiu. En tots els casos cal estudiar la disponibilitat d’aigua freàtica i/o regenerada i
dissenyar una instal·lació de reg automàtic i programat, d’acord amb les prescripcions tècniques del PTEV.

L’aigua de reg s’ha de fer servir també com un recurs valuós i per tant limitat, però cal tenir en compte que
Les fonts de beure per persones es consideren incloses dins del conjunt de fonts de la ciutat i cal complir

per obtenir serveis ambientals de la vegetació, per exemple més regulació de temperatures mitjançant
evapotranspiració, les plantes han de poder processar aigua suficient per combinar amb carboni i altres

els criteris del Cicle de l’Aigua pel disseny d’aquestes instal·lacions. Els abeuradors per gossos es
consideren part de les infraestructures d’espais verds de la ciutat i per tant son responsabilitat de PiJBIM.

elements per poder operar en òptimes condicions. Això significa un preveure un requeriment hídric
relacionat directament amb les prestacions esperades de la vegetació, a banda de les seves necessitats

8.2. CARACTERÍSTIQUES

hídriques.
Per abordar el tractament de l’aigua en general en el disseny de l’espai verd cal definir els grups de
plantació i les espècies vegetals de forma que siguin mútuament compatibles al dissenyar comunitats

La qualitat de l’aigua de reg comprèn la relació entre l’aigua, el sòl i la planta, i ha de permetre que la seva
absorció pugui maximitzar el rendiment esperat del cultiu al llarg del temps. Uns paràmetres fisicoquímics i

vegetals diverses. Cada espècie requereix un consum d’aigua específic que determinarà les necessitats
hídriques a projectar, i cal contemplar que els requeriments hídrics de cada espècie siguin compatibles amb

biològics adequats permeten un funcionament òptim de la instal·lació i evitaran obturacions que puguin
provocar un major cost de manteniment i reparació de la instal·lació. El control i maneig del reg pot

la globalitat del disseny botànic i les previsions de la xarxa de reg.

minimitzar els efectes menys desitjables d’algun paràmetre desfavorable.

La topografia i les formes del terreny també condicionen el comportament de l’aigua, es preferible evitar

L’aigua de reg destinada al reg de les plantacions en jardineria ha de tenir unes característiques físiques,
químiques i biològiques apropiades, que no afectin o degradin la qualitat de la vegetació ja establerta, que

pendents abruptes, talussos i altres formes que puguin generar fortes escorrenties i impedeixen
l’aprofitament de l’aigua per infiltració als terreny. Els materials permeables i la laminació de les aigües

no limitin el desenvolupament dels vegetals de nova plantació, que no degradin de les condicions del sòl –
per exemple incrementant la salinitat- i que no siguin perjudicials per a la salut del personal laboral ni dels

superficials permeten aprofitar-la, especialment en llocs on l’activitat humana no entra en conflicte amb el
disseny de l’espai verd, com rotondes o cobertes vegetades, espais que permeten una bona retenció i
infiltració controlada de l’aigua.

usuaris dels espais verds.
Les característiques de l’aigua subministrada a un determinat espai verd per al reg han de ser similars al
llarg del temps i han de trobar-se dins dels marges que la caracteritzen, sense grans variacions que puguin

Respecte a l’origen de l’aigua, cal analitzar en fase de projecte el tipus d’aigua disponible i confirmar els
seu paràmetres, que han de ser els adients per la vegetació prevista. No totes les espècies vegetals

afectar desfavorablement o malmetre la inversió i esforç realitzat fins la data.

accepten qualsevol tipus, i l’aigua a utilitzar per al reg de les plantacions ha de complir les característiques
que des de PiJBIM es puguin determinar en funció de la vegetació prevista o existent.

El subministrament d’aigua de reg pot tenir dos orígens principals:
1) Aigua de la xarxa de distribució d’aigua potable. Aquesta aigua, pel seu ús públic, és sotmesa a uns
controls de potabilitat que estan reglamentats fins al moment present pel Reial decret 140/2003, de 7
de febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per a consum humà.
2) Altres orígens, com ara fonts, mines, pous, aigües freàtiques, aigües regenerades, etc., regulats pel
Reial decret 1/2001 de 20 de juliol. El seu ús també està regulat pel Pla hidrològic de les conques
internes de Catalunya en les determinacions del Pla de sanejament de Catalunya.

L’aigua disponible a la ciutat de Barcelona es de tipus potable, apte per al consum humà, però també es
subministra aigua no potable, no apte per consum humà. Aquest segons tipus potser d’origen freàtic o
regenerat, i el seu subministrament i els seus paràmetres i contingut en sals pot ser molt variable, la qual
cosa pot afectar desfavorablement l’edafologia i evolució de les plantes ja establertes. Per aquesta raó es
essencial que tots els espais verd disposin de subministrament d’aigua potable, en cas de que calgui
corregir l’evolució de la situació.

La concreció dels nivells de qualitat dels diferents paràmetres que caracteritzen una aigua no es redueixen
només a uns valors recomanats o admesos, sinó que cal tenir en compte factors com el tipus de cultiu i de
sòl, les pràctiques de conreu, la temperatura de la zona i les dosis i les freqüències de reg.

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV

181

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV

660

182

Per avaluar la qualitat de l’aigua per a reg és necessari controlar els nivells d’un seguit de paràmetres
bàsics. En casos especials, com ara l’ús de l’aigua que no és de la xarxa, cal tenir en compte altres

És important tenir en compte que la permeabilitat del substrat influeix de manera notable en la qualitat de
l’aigua de reg; és necessari conèixer el sòl per determinar el risc de salinitat i de sodi. S’ha de considerar

aspectes i obtenir una autorització d’ús de l’organisme competent.

l’anàlisi de sòl per preveure la interacció de l’aigua de reg, que serà determinant per a la nutrició de la
planta.

PARÀMETRE

PARÀMETRES DE QUALITAT D’AIGUA DE REG
VALORS NORMALS
SÍMBOL
UNITAT
AIGUA DE REG

Pel que fa al SAR (relació d’absorció de sodi), l’increment d’aquest índex indica un augment de
problemàtica per sodificació del sòl i danys a les plantes. Per tant, no ha de ser superior a 15.

MÈTODE ANÀLISI
OFICIAL

SALINITAT*
Conductivitat elèctrica
CE
dS/m
0-2
Conductímetre
Total sòlids dissolts
TSD
mg/l
0 - 2000
gravimètric
CATIONS I ANIONS
Calci
Ca2+
meq/l
0 - 20
Absorció atòmica i
Magnesi
Mg2+
meq/l
0-5
complexometria
Sodi
Na+
meq/l
0-3
Absorció atòmica
Carbonats
CO32meq/l
0 - 0,1
volumetria
Bicarbonats
HCO3meq/l
0 - 10
volumetria
Clor
Cl meq/l
0 - 45
Argentometria
Sulfats
SO42meq/l
0 - 25
Turbidimetria
NUTRIENTS
Nitrogen - Nitrats
N-NO3mg/l
0 - 10
espectrofotometria
Nitrogen - Amoniacal
N-NH4+
mg/l
0-5
Colorimetria
Fosfat - Fòsfor
P-PO4mg/l
0-2
espectrofotometria
Potassi
K+
mg/l
0-2
Absorció atòmica
ALTRES
Bor
B
mg/l
0-2
espectrofotometria
Acidesa o alcalinitat
pH
gen-14
6,5 - 8,4
Potenciòmetre
+
Relació absorció de sodi
RAS
meq/l
0 - 15
*Nota: < 3,5 mdS/cm i > 2500 mg/l presenta perill de salinització amb reg amb aspersió
+
Nota: L’índex RAS s’ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat, ja que com més alta és la
salinitat més baixos són els valors d’índex del SAR admesos, per la qual cosa cal basar-se en el diagrama
de les normes Riverside.*
Figura 108. Paràmetres i valors habituals d’un anàlisi d’aigües. Font: Gent Cat Fitxa 70 / PiJBIM.

IDONEÏTAT DE L’AIGUA DE REG SEGONS CONCENTRACIÓ DE SALS
NOM

C1

Salinitat baixa

REG
APTA

C2

Salinitat mitjana

APTA

C3

Salinitat alta

APTA

C4

Salinitat molt alta

NO APTA

C5

Salinitat excessiva

NO APTA

C6

NO APTA
Salinitat excessiva
Contingut baix en
APTA
sodi
Contingut mitjà en
APTA
sodi

S1
S2

CONCENTRACIÓ

OBSERVACIONS
Pot causar problemes en sòls de baixa permeabilitat.
En certs casos, pot ser necessari emprar volums d’aigua copiosos i utilitzar cultius
tolerants a la salinitat.
Es pot utilitzar per al reg de sòls amb bon drenatge, emprant volums d’aigua
copiosos per rentar el sòl i utilitzant cultius molt tolerants a la salinitat.
Només s’utilitza en sòls molt permeables i amb bon drenatge, emprant-ne volums
copiosos per rentar les sals del sòl i utilitzant cultius molt tolerants a la salinitat.
Només s’ha d’utilitzar en casos molt puntuals, extremant totes les precaucions
apuntades anteriorment.
No és aconsellable per al reg.
Pot causar problemes amb cultius molt sensibles al sodi.
Cert perill d’acumulació de sodi al sòl, especialment en sòls de textura fina (argilencs
i franc argilencs) i de baixa permeabilitat. S’han de vigilar les condicions físiques del
sòl i especialment el nivell de sodi variable del sòl, i corregir-lo en cas necessari.
Gran perill d’acumulació de sodi al sòl. Són aconsellables aportacions de matèria
orgànica i l’ús de guix per corregir el possible excés de sodi al sòl. També cal un bon
drenatge i volums copiosos de reg.
No és aconsellable per al reg en general, excepte en cas de baixa salinitat i prenent
totes les precaucions apuntades.

Contingut alt en NO APTA
sodi
Contingut molt alt NO APTA
S4
en sodi
Figura 110. Idoneïtat de l’aigua de reg segons la concentració de sals
S3

Aquest índex s’ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat, ja que com més alta és la salinitat més
baixos són els valors d’índex del SAR admesos, per la qual cosa cal basar-se en el diagrama de les normes
Riverside.

Es considera que una aigua no és apta per al reg en jardineria quan els seus valors de conductivitat
CLASSIFICACIÓ D’AIGUA DE REG SEGONS RIVERSIDE

elèctrica superen els 3,5 dS/m o els 2.500 mg/l. Tot i així, elsc valors de conductivitat superiors a 1,5-2
dS/m o 1000 mg/l comporten un risc de salinització del sòl i d’afectació al desevolupament i conservació de
la vegetació i que la seva utilització no és recomanable, especialment mitjançant métodes de reg aeri.
CLASSIFICACIÓ DE L’AIGUA DE REG
CLASSIFICACIÓ DE L’AIGUA DE REG
a) Els nivells admesos estan en funció de la sensibilitat dels conreus:
b) Cultius molt sensibles, de 0,3 a 1 ppm de B
BOR
c) Cultius tolerants, d’1 a 2 ppm de B
d) Cultius molt tolerants, de 2 a 4 ppm de B
e) No és aconsellable utilitzar aigües que superin els 2,5 mg/l.
Expressada en graus higromètrics francesos.
a) Molt tova: menys de 7
b) Tova: de 7 a 14
c) Mitjanament tova: de 14 a 22
DURESA
d) Mitjanament dura: de 22 a 32
e) Dura: de 32 a 54
f) Molt dura: més de 54
Les aigües molt dures són poc recomanables per a sòls forts i compactats.
Expressat en meq/l. Les aigües es classifiquen en:
Índex de
a) Bones: de 0 a 1,25 meq/l
CARBONAT DE
b) Regulars: d’1,25 a 2,5 meq/l
SODI RESIDUAL
c) No recomanables per al reg: més de 2,5 meq/l
Figura 109. Classificació de l’aigua de reg
PARÀMETRE

Figura 111. Classificació d’aigua de reg segons Riverside. Font: Soild Salinity Laboratory, IRYDA,1973
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L’aigua de reg s’utilitzarà mitjançant xarxes de reg automatitzat i preferiblment telegestionat, que es
dissenyaran de forma que contribueixin a mantenir la qualitat de l‘aigua i reduir el risc sanitari en el seu ús.

DETALLS DEL PUNT D’INJECCIÓ
DETALLS DEL COLLARÍ

Excepcionalment, en el cas de que no sigui possible el subministrament d’aigua de forma temporal, PiJBIN
podrà autoritzar actuacions de reg manual amb boques de reg, o mitjançant vehicles cisterna o tones.
Pel seu elevat cost en termes logistics i la petjada ambiental, aquest tipus d’actuació de reg anirà sempre a
càrrec del promotor i/o contractista del projecte, que hauran de quantificar amb precisió el seu cost real i la
petjada de carboni resultant en un document específic adjunt a la proposta del projecte.
L’estanquitat i les característiques dels materials de les conduccions, el dipòsit i els mitjans de transport
amb cisterna han de ser tals que les condicions de l’aigua en els punts de consum no hagin sofert
alteracions respecte a les d’origen. En cas de dipòsits de formigó o ciment, cal netejar el dipòsit abans de la
seva utilització per evitar la possible contaminació de l’aigua de reg. Els vehicles han de complir els

DETALLS DE LA VÀLVULA

requisits legals pertinents per al transport d’aigua. L’emmagatzematge de l’aigua pot tenir lloc en cisternes i
dipòsits segons els criteris pel Cicle de l’Aigua.
UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
La unitat de mesurament es el litre (l) o el metre cúbic (m³).
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Reial Decret 902/2018, que modifica el Reial decret 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris
de la qualitat de l’aigua de consum humà

8.3. RISC SANITARI DE LEGIONEL.LA
La qualitat de l’aigua es garanteix en origen per eliminar qualsevol risc ocupacional, ambiental i per les
persones. No es podrà fer servir com aigua de reg aigua que pel seu origen, característiques o condicions
pugui condicionar el disseny de la xarxa de reg pel risc ocupacional o ambiental que pugui comportar per a

Figura 112. Detalls del punt d’injecció

les persones.

Una vàlvula connectada a la presa o rosca del collarí amb les següents característiques tècniques:

Malauradament, existeixen patògens capaços de instal·lar-se a les xarxes de reg i els dispositius emissors.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Els sistemes de reg aeri -per difusió/aspersió- en particular són considerats instal·lacions de risc potencial
per al desenvolupament i contagi de la legionel·la.
A l’objecte de complir la normativa vigent en matèria de prevenció i control d’aquesta bacterià, i per facilitar
la desinfecció regular de les xarxes de reg, s’ha de instal·lar un punt de injecció en càrrega per neteja i
desinfecció de les mateixes.

PNǦ30 V. Esfera / PNǦ20 V per aixeta
Temperatura màxima: + 150ºC
Temperatura mínima: Ǧ10ºC
Vàlvula d'esfera de Llautó 39Pb3 o Acer inoxidable
Maneta d'acer inoxidable (AISIǦ304)
Juntes de Tefló P.T.F.E. verge; segons norma: BSǦEN 10204: 2004 tipus 3.1.

Aquest conjunt de collarí + vàlvula de ¾” o ½” s’ha de col·locar a totes les xarxes de reg que tinguin sectors
d’aspersió i/o difusió (amb aigua procedent tant de potables com de freàtiques).

A tal efecte, s’ha de instal·lar un collarí + una vàlvula d’esfera de ¾” o ½” tal com es pot veure a la taula
adjunta amb detalls del punt d’injecció.

La vàlvula es posarà abans del bypass mestre i dins del seu pericó, de manera que s’asseguri que vingui
de on vingui l’aigua, el desinfectant arribarà a tota la xarxa.

Un collarí de presa d'aigua, roscada i amb doble fixació, com peça d'empelt a la xarxa de distribució,
formada per dos o tres peces, amb derivació roscada, de llautó, fosa, o PVC segons diàmetre del tub o
canonada.
L'estanquitat s'aconsegueix mitjançant junta d'elastòmer en tota la superfície interior de la peça, proveïda
de junta tòrica a la zona del trepant i mitjançant l'estrenyiment de cargols en sentit transversal a la

i.

En les xarxes d’aigua només potable: abans de la derivació de boques

ii.

En les xarxes d’aigua potable + freàtiques o reutilitzades: només abans del bypass mestre (ja que
la derivació de boques està abans de l’intercanviador)

canonada de la xarxa de distribució, que comprimeix la junta d’elastòmer.
UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT

La connexió de la peça d'empelt amb la peça de presa podrà ser:

La unitat de mesurament es el litre (l) o el metre cúbic (m³).

1) T Roscada, exterior cònica i interior cilíndrica segons norma UNEǦ EN10226 Ǧ 1: 2004.
2) T Embridada d’acord norma UNE - EN 1092 - 2:1998.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1717/2001: Protecció contra la contaminació d'aigua potable a les instal·lacions d'aigües i
requisits generals de els dispositius per evitar la contaminació per reflux.
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8.4. ESTRUCTURA I COMPONENTS

8.4.4.

Criteris bàsics

Les instal·lacions de reg gestionades per PiJBIM consten de les següents parts (Veure detalls 1 i 2):

En general, es recomana projectar les instal·lacions per a cabals entre 3 i 16 m3/h, que són
subministraments considerats normals per la S.G.A.B. Si en casos excepcionals s’ha de poder regar més

1) Estructura bàsica: xarxa primària, secundària, canalitzacions, pericons i tapes.
2) Emissors i distribuïdors d’aigua
3) Programació

d’un sector alhora i, prèvia consulta als tècnics de PiJBIM, s’estudiarà la possibilitat de treballar amb cabals
de 25m3/h.
El cabal necessari es determinarà tenint en compte tant l’àrea a regar com les possibilitats d’ampliació
d’aquesta en el futur, el que requereix que els elements de la xarxa es calculin amb cert marge per

Les instal·lacions de reg dels parcs i jardins públics tenen dues parts fonamentalment diferents: la part
propietat de la companyia subministradora d’aigua i la part propietat de l’Ajuntament de Barcelona i

permetre aquestes ampliacions. En tot cas, i independentment del cabal subministrat pel comptador, el

gestionada per PiJBIM.

sectors de regs no podran ser superiors a 8,5m3/h sense autorització expressa de PiJBIM.

8.4.1.

Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb canonada de polietilè:

Criteris de disseny

El nombre de sectors per xarxes de rega amb emissors de reg aeri s’haurà de calcular en base a la franja
horària establerta per aquest tipus de reg que va des de les 23h fins a les 7h.

1. Baixa densitat PE 40 en canonades de diàmetres ≤ 63 mm
2. Alta densitat PE 100 i canonada rígida per > 63 mm

Al l’Annex II del PTEV (al final d’aquest document) es pot trobar la informació gràfica següent:
Detall nº 0:
Detall nº 1:
Detall nº 2:
Detall nº 3:
Detall nº 4:
Detall nº 5:
Detall nº 6:
Detall nº 7:
Detall nº 8:
Detall nº 9:
Detall nº 10:
Detall nº 11:
Detall nº 12:
Detall nº 13:
Detall nº 14:
Detall nº 15:
Detall nº 16:
Detall nº 17:
Detall nº 18:
Detall nº 19:
Detall nº 20:
Detall nº 21:

Totes les conduccions i els accessoris de la instal·lació seran per a una pressió de treball com a mínim de

Llegenda.
Esquema multifilar tipus de reg, amb opció de gestió centralitzada.
Esquema multifilar tipus de reg, amb doble capçal de xarxa potable i freàtica.
Pericó comptador i by-pass mestre
Traçat de les xarxes de reg.
Traçat de les xarxes de reg sobre forjat.
Tubulars obligatòries de creuament de calçada.
Tapa marc quadrat B-125 Hidràulica
Tapa marc quadrat B-125 Hidràulica (doble)
Pericó by-pass sectorial senzill.
Pericó by-pass sectorial doble.
Boca de reg Parcs i Jardins
Tubulars i connexions de boques de reg en paviments.
Esquema gràfic instal·lació reg per aspersió.
Esquema gràfic instal·lació reg per difusió.
Esquema gràfic instal·lació reg per broquet giratori.
Croquis detall de reg per degoteig en arbres d’alineació i detall de tubulars en paviments.
Esquema representatiu de reg per degoteig en parterres.
Armari de polièster per a programador.
Armari tipus per escales mecàniques.
Esquema general instal·lació elèctrica de reg.
Pericó bypass i programador autònom

10 atm., i segons normativa per a ús alimentari.

8.4.5.

Xarxa primària

És el tram de conducció d’aigua que va des de la connexió del bypass mestre, ubicat junt al comptador
d’aigua, fins els diferents mecanismes que en posició de tancat mantenen la pressió. Dita xarxa primària
constarà de dues instal·lacions independents, una per a les boques de reg, que es connectarà abans del
bypass mestre amb clau de pas, i l’altra per alimentar els diferents sectors de reg, que es connectarà a la
sortida del bypass mestre (Detall 3).
Els accessoris d’unió fins a diàmetre de 75 mm, seran de llautó o fosa i en diàmetres de 90 mm., o majors,
hauran de ser de llautó, fosa, electrofusió o termofusió fins al final.
Quan en una instal·lació existent es connecta una nova instal·lació, és d’obligat acompliment demanar el
corresponent permís de connexió mitjançant escrit adreçat a PiJBIM. La nova connexió s’efectuarà a la
sortida del bypass mestre, col·locant vàlvules de ràcord pla o d’esfera desmuntables en totes les
canonades per independitzar-les. En cas que la instal·lació on es sol·licita la connexió no estigui dotada de
bypass mestre, caldrà instal·lar-ho, annex al comptador (Detall 3).
Sens perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, i com a criteri general, en la xarxa primària de reg, el
diàmetre de la canonada serà d’una mida superior al diàmetre de la canonada d’entrada al comptador.

8.4.2.

Quan la xarxa superi els 100 m. de longitud, el diàmetre de la canonada s’augmentarà dues mides. Per

Propietat de la companyia subministradora

raons constructives, quan es determini el diàmetre de la canonada, aquest es mantindrà constant en tota la

Formada pel comptador i una clau de pas anterior al mateix. La clau de pas anterior és de quadradet i està
en una petita arqueta abans del comptador. Les dimensions d’aquests pericons les determina la companyia

seva longitud.

d’aigües. El manteniment de l'arqueta del comptador és responsabilitat de PiJBIM que s’encarrega de
conservar-la neta i en condicions per a facilitar les lectures. Qualsevol fuita o anomalia dins d’aquesta

El diàmetre de la xarxa primària de boques de reg serà de 50 mm Ø en una longitud de fins a 150 m. Si es

arqueta s’ha de notificar a la companyia subministradora. La clau de pas anterior és d'ús exclusiu de la

Quan es tingui que efectuar un creuament de calçada, es col·locarà una vàlvula d’esfera i juntes de ràcord

companyia subministradora i no s'ha d'usar en cap cas tret d’una emergència i prèvia comunicació al
departament de Consums.

pla d’igual diàmetre que la canonada, abans de l’encreuament de la calçada i s’ubicarà dins del pericó
d’obra, de pas de calçada, amb tapa de fosa segons els criteris establerts per PiJBIM.

8.4.3.

supera dita longitud, s’augmentarà el diàmetre a 63 mm o la mida necessària segons càlculs.

La xarxa primària haurà d’agrupar, mitjançant claus de pas, zones de 10 sectors de reg aproximadament.

Propietat de l’Ajuntament de Barcelona

Dites actuacions hauran d’estar consensuades amb els tècnics de PiJBIM.

Part de la instal·lació formada per la xarxa de reg pròpiament dita, inclosa la clau posterior del comptador, i
que és una infraestructura destinada a possibilitar la conservació dels espais verds mitjançant la gestió de
PiJBIM.
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8.4.6.

En tots els casos, les conduccions es disposaran de forma ordenada en la rasa i a la connexió amb els
pericons, que hauran d’estar igualment ordenats i disposats internament d’una forma que permeti la seva

Xarxa secundària

És el tram de canonada entre el bypass sectorial i la derivació als elements de distribució d’aigua, ja siguin
difusors, aspersors, ramals de degoteig o canonada exsudant, i inundadors. És aquella que no manté la

bona gestió i reparació. La disposició dels pericons i tapes serà sempre alineada amb el paviment i les
línies generals de la urbanització.

pressió d’aigua per tenir una via de sortida. Tots els accessoris d’unió podran ser de polietilè i específics de
cada element.

Caldrà enregistrar meticulosament tots els canvis i modificacions del traçat de conduccions i situació de
pericons per a la documentació “As built” de final d’obra. PiJBIM es reserva el dret de rebutjar la recepció

El diàmetre de la canonada en tota la seva longitud, dependrà del cabal que hi circuli (segons projecte) i de
la seva longitud. Sense prejudici dels corresponents càlculs hidràulics i per un concepte constructiu com a

de qualsevol instal·lació o conducció que no estigui correctament endreçada i enregistrada d’acord amb les
seves prescripcions.

criteri general:

Cabal
1.000l/h
2.000 l/h
3.000 l/h
4.000 l/h
10.000 l/h
20.000 l/h

DIÀMETRE DE CANONADES AUTORITZADES
Canonada
20 mm
25 mm
32 mm***
40 mm
50 mm
63 mm

8.4.8.
Accessoris
½”
¾”
1”***
1 ¼”
1 ½”
2”

En espais verds consolidats serà preferible obrir rases fora de la projecció de les copes dels arbres. Si no
es possible mantenir aquesta precaució, serà obligatori mantenir la màxima distància possible dels arrels
emergents en la base del tronc. En cap cas es podrà obrir rases mecànicament, sigui amb rasadora
d’espasa o altre, a una distància inferior a 1 metre dels arrels de la base, ja que tal actuació podria alterar
l’arbre i generar un risc posterior. PiJBIM exigeix l’excavació manual en presencia d’arrels estructurals en
l’entorn de la base dels arbres.

*** Excepcionalment, amb permís explícit de PiJBIM

Figura 113. Diàmetre de canonades autoritzades

8.4.7.

Rases

Les rases en passos de calçades, voreres, paviments i paviments especials s’efectuaran segons el disposat
en les Ordenances d’Obres i Instal·lacions de Serveis en domini públic Municipal de l’Ajuntament de

Conduccions

Barcelona (Veure detalls 4 i 6).
La traça de conduccions per les canonades i cablejat de la xarxa de reg es farà evitant zones de paviment,
en particular els durs, sempre que sigui possible, per facilitar la seva reparació o substitució sense haver de

Cal preveure que la fondària mínima lliure des de la part superior de la conducció fins la superfície i que
quan en una mateixa rasa s’ubiquin vàries canonades o conduccions elèctriques, aquestes estaran

trencar el paviments. Es preferible col·locar les conduccions de forma que passin sota paviments granulars
o parterres. Els pericons es col·locaran precisament a l’inversa, sempre en zones de paviment dur, evitant

separades entre elles (Veure Detall 4).

paviments granulars i mai als parterres.

Les rases per conduccions de xarxa de reg tindran les següents dimensions mínimes:

Per evitar conflictes durant l’execució, serà obligatori la preparació d’un plànol de les rases de serveis i
canonades amb superposició dels arbres existents i previstos, així com altres elements que puguin entrar

1) Ample - 20 cm mínim per qualsevol conducció
2) Fondària - 50 cm mínim des de la part superior de la conducció.

en conflicte amb el traçat previst.
En zones de paviment dur, com ara formigó o panot i altres similars, les canonades es col·locaran dintre

L’ample de les rases variarà amb el número de conduccions afegint 10 cm de separació entre cadascuna,

d’un passatubs amb el doble de diàmetre interior que el de les canonades, amb un pericó de registre cada
40 m de distància, com a màxim per facilitar la seva reparació i reposició. També es col·locaran pericons

per facilitar reparacions posteriors, especialment quan en una mateixa rasa s’ubiquin conduccions de
diferents característiques.

cada colze, corba tancada, connexió i accessori.

La profunditat de les rases pot variar segons les condicions del terreny, mantenint sempre la fondària
mínima.

En zones de paviment tou o parterres, les canonades es col·locaran sense passatubs i no caldrà col·locar
pericons a intervals regulars, excepte quan així ho indiqui PiJBIM.

El fons de la rasa es regularitzarà amb una base de 10 cm de gruix de sorra fina o sauló fi garbellat per a

En els casos on les conduccions de la xarxa de reg discorrin sobre una estructura o forjat soterrada del
tipus que sigui, la fondària mínima entre la superfície i la capa de drenatge sobre la que es disposaran les

seient de la canonada. Quan calgui modificar puntualment la profunditat de la rasa, aquesta base es podrà
reduir fins als 5 cm de gruix.

canonades serà de 40 cm (Veure Detall 5). Quan per alguna raó això no sigui possible, s’haurà de consultar
el criteri a seguir amb PiJBIM.

Amb posterioritat a la col·locació de les conduccions i es recobriran amb sorra fina o sauló fi garbellat fins
obtenir una capa de 10 cm de gruix sobre la part superior de les mateixes, evitant que altres materials

Quan les conduccions de la xarxa de reg hagin de creuar una calçada o zona amb transit de paviment

(pedres, fonaments, etc) puguin entrar en contacte amb les conduccions.

regular, es col·locaran passatubs de creuament en un prisma de formigó amb pericons de registre a les
voreres, sempre fora de l’àmbit dels passos de vianants i dels guals, deixant una fondària mínima lliure de

Una vegada col·locades les conduccions, es procedirà a la col·locació d’una làmina o cinta de plàstic abans

54 cm entre superfície i prisma (Veure Detall 6).
Excepcionalment, i prèvia consulta a PiJBIM, on la canonada secundària de xarxa de reg per degoteig hagi

parterres. Les rases obertes en paviment de sauló es reblaran amb sauló en tongades de 20 cm. piconades
al 95 % PM.

de creuar calçades inferiors als 5 metres d’ample, es podrà fer servir dos escocells oposats com registre, i
no caldrà instal·lar pericons a l’efecte.

Las canonades d’aigua passaran sempre per sota d’altres canonades de serveis, especialment elèctriques i
de gas.
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Quan PiJBIM ho consideri necessari, caldrà executar prismes de formigó per protegir o separar diferents
conduccions de les condicions de l’entorn.

8.4.9.3.
1)
2)
3)
4)
5)

El rebliment de les rases obertes en parterres es podrà realitzar amb terra de jardineria sense compactar,
deixant el terra amb un esbombament de 10 cm d’alçada. Si la terra de la rasa dels parterres presenta una
granulometria fina, es podrà evitar la protecció de la canonada amb sauló.

8.4.9.

Pericons i tapes

Esforç d’aixecament inferior a 20 kg.
La manipulació de la tapa (obrir i tancar) es realitza amb la clau ficada a la tapa.
La tapa es bloqueja al seu marc amb un quart de gir de clau.
La tapa ha d’obrir més de 90º i com a màxim 120º, i és extraïble a 90º.
La tapa ha de tenir un dispositiu de antitancament de bloqueig de seguretat a un angle igual o
superior a 90º, amb mecanisme de seguretat i passador que eviti que la tapa pugui sortir del marc
accidentalment.

8.4.10.

Cal consultar el “Recull d’Elements Urbans i la Guia tècnica de Reixes i Tapes en àmbits municipals a la
ciutat de Barcelona (annex D de la Instrucció d’Alcaldia d’Elements Urbans)” en combinació amb aquest

Manipulació

Altres tapes i pericons

La dimensió del pericó del comptador d’aigua de reg vindrà determinada pel cabal sol·licitat en el projecte, i
complirà les normatives vigents de la Societat General d’Aigües de Barcelona. (Veure Detall 3)

apartat, abans de seleccionar qualsevol element per tapes i marcs de pericons o reixes.
Les mides dels marcs de les tapes dels pericons seran: 120x60 cm (amb tapa de 60x60cm) per By-pass
mestres o By-pass sectorials dobles, i de 60x60cm pel bypass sectorial, tots amb pany de seguretat

La resistència de la tapa haurà de complir amb la norma de resistència EN-124per als dispositius de
cobriment i tancament descrits al grup 2, classe B-125. En relació al pes, no podrà superar els 20kg

(Detalls 7 i 8); i també per la resta de pericons com serien: registres, creuaments de calçada, vàlvules de
descàrrega manual i automàtica. En tots els casos especificarà “Reg Parcs i Jardins”.

d’esforç.
Les característiques de les tapes i pericons per a les connexions a la xarxa freàtica i altres similars hauran
de complir amb les especificacions tècniques de BCASA.

Tots els pericons estaran formats per parets de 15 cm. de gruix de totxanes i el fons serà de 20 cm. de
grava pel drenatge (Detalls 9 i 10). Únicament es formigonarà el fons del pericó de la vàlvula de rentat que
es connecti a embornal.

8.5. EMISSORS

El sentit d’obertura de la tapa, per seguretat, anirà de parterre cap a calçada.
Els emissors són aquells elements específics d’una instal·lació destinats a distribuir l’aigua d’acord amb una
Els pericons restaran ubicats fora dels parterres a 30 - 40 cm. aproximadament de la vorada col·locant

pluviometria determinada: boques de reg, aspersors, difusors, ramals de degoteig o canonada exsudant,

passa murs que connectin el pericó amb l’interior del parterre.

inundadors, etc. El seus rendiments dependran de l’adequació de la pressió i del seu ajust.

En casos especials com poden ser mitjanes entre calçades, etc..., els pericons s’ubicaran a l’interior del

Els emissors o distribuïdors d’aigua són elements fonamentals de qualsevol instal·lació ja què la seva

parterre a 30 cm de la vorada, quedant el marc de la tapa collat al pericó amb morter i acabant en bisellat el
voltant del pericó per afavorir el creixement vegetal.

correcta distribució i agrupació, respectant la seva pressió de funcionament, determinen una correcta
uniformitat del reg i la pluviometria de cada sector de reg. És a dir els litres que s’aporten en un metre

L’interior del pericó anirà enfosquit amb morter tipus 1:3. Es disposaran passa murs amb un diàmetre doble

quadrat en una hora, dada força important en la programació del reg.

al de la canonada a instal·lar. (Detalls 9 i 10)

Orientativament, les pressions de funcionament correctes dels diferents emissors són :

Les tapes dels pericons han de complir les condicions de la Guia tècnica de Reixes i Tapes en àmbits

1)
2)
3)
4)

municipals a la ciutat de Barcelona, amb les següents característiques (Detalls 7 i 8):

8.4.9.1.
1)

2)
3)

4)
5)
6)

Realitzada en fosa dúctil. ISO 1083/EN1563, classe B-125. Compleix amb la norma UNE EN-124, amb
certificat emès per empresa acreditada ENAC o equivalent europeu. No s’admet acabat amb pintures
de tipus bituminós.
Superfície metàl·lica antilliscant en sec i en mullat.
Tapa bloquejada amb el seu marc per una tanca d’un quart de gir per clau i extraïble a 90º. La tapa ha
d’obrir més de 90º i com a màxim a 120º i ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de
seguretat a un angle igual o superior a 90º, amb mecanisme de seguretat, passador que eviti que la
tapa pugui sortir del marc accidentalment.
Pes mínim de la tapa 25 kg.
Les peces metàl·liques utilitzades en el pany de seguretat o en la frontissa seran d’acer inoxidable
316.
Disposarà d’un dispositiu de tap per protegir el pany.

8.4.9.2.
1)
2)
3)

Tapa

Com a pluviometria orientativa es pot considerar la següent per tipus d’emissor:
a)
b)
c)
d)
e)

Aspersors: de 8 a 20 mm/h.
Difusors: de 40 a 50 mm/h.
Miniaspersor o broquet giratori: 10 a 15 mm/h.
Degotadors arbrat (7 degotadors de 3,5 l/h) o equivalent que doni 25 l/h per escocell.
2
Degotadors parterre segons els nº de degotadors per m (11 per m2): 25 mm/h o (4 per m2): 9 mm/h

Al dissenyar la xarxa de reg cal tenir en compte les dimensions dels diferents emissors, especialment la
seva alçada, per evitar conflictes amb el tipus de vegetació prevista i també amb altres instal·lacions o
estructures soterrades.

Marc

Quan el reg localitzat no sigui una solució adient, i amb aprovació de PiJBIM, es podrà preveure una

Realitzat en acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630.
Cantell mínim de 60 mm, amb absència de cartel·les o elements que no permetin un perfecte encaix
de les peces al marc en paviments.
Recolzament perimetral mínim de 45 mm sobre l’arqueta.
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Aspersors comercials, estàndard tipus i compatibles de 2,5 a 3,5 atm
Difusors estàndard tipus i compatibles a 2 atm
Broquet giratori entre 2,7 i 3 atm
Degotadors autocompensants entre 1 i 3,5 atm

instal·lació d’emissors amb tubs elevadors per facilitar la distribució de reg a aquelles zones on la vegetació
d’una certa alçada dificulti el mateix. Els materials dels tubs elevadors seran preferiblement metàl·lics i
pintats, i clavats amb rea o perfil d’acer a una profunditat suficient per dificultar la seva extracció.
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8.5.1.

S’utilitzaran cossos emergents amb vàlvula antidrenatge tipus i compatibles, segons els criteris aprovats
per PiJBIM. L’alçada de la part emergent serà de 10 a 30 cm, o es muntaran sobre elevats, segons la

Boques de reg

Les boques de reg seran les aprovades per PiJBIM, especificant en la tapa “Reg Parcs i Jardins”. (Veure
Detall 11). Es podran proposar models i materials alternatius als estàndards existents, sempre subjectes a

tipologia de vegetació. La seva connexió a la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics de
polietilè (collarets o tes i un petit tram de canonada de la secció equivalent a la rosca d’entrada del cos del

un període de prova sota el risc del subministrador i contractista, amb aprovació explícita de PiJBIM.

miniaspersor) amb tefló en les rosques.
La distància que separa les boques de reg està subjecte a la llargària màxima de les mànigues de reg i el
El reg per miniaspersors amb broquets giratoris són recomanables:

seu radi d’acció i en cap cas superarà els 50 m. Aquesta distància es reduirà proporcionalment en zones
que presentin obstacles, escales o creuaments de calçada de vehicles.

1) En parterres amb fortes pendents (>33%), donat que disminueixen les escorrenties per la manera en
que el broquet deixa anar l’aigua.
2) Donat que aquest tipus d’emissor giratori treballa amb pressió d’aspersor, però com que el cabal és
menor que el dels difusors i en poden funcionar molts amb menys aigua, es poden fer servir en
aquelles zones on la pressió sigui condicionant.
3) En aquells emplaçaments on no es pugui col·locar una xarxa de reg de degoteig (arbustiva).
4) En parterres amb superfícies irregulars.

L’alimentació hidràulica s’efectuarà de la xarxa primària per a cada una d’elles amb una canonada de 50
mm de diàmetre, fins a 150 m de distància, en distàncies superiors es calcularà la secció de la canonada
necessària.
Si s’efectua una ramificació de la xarxa primària per a vàries boques de reg, aquesta serà d’igual diàmetre
que la xarxa primària, i es segmentarà amb una vàlvula d’esfera de juntes de ràcord pla, d’igual diàmetre
que la canonada ubicada dins del pericó d’obra amb tapa de fosa aprovada per PiJBIM.

En aquells casos en que un únic comptador subministri aigua a molts sectors de reg, s’haurà d’estudiar la
idoneïtat dels broquets giratoris, donat que la suma de tots els temps en que es troben obertes cadascuna

Les boques de reg s’ubicaran sempre fora dels parterres, al paviment i el més a prop possible de les

de les electrovàlvules podria superar la franja horària establerta per regar (23h a 7h).

vorades, sempre en una posició paral·lela o perpendicular. Als ferms i paviments durs, les boques de reg es
disposaran coordinades amb la traça del paviment.

La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una cobertura del 100% sent el radi

Quan la xarxa de boques de reg discorri per zona pavimentada anirà protegida per una tubular rígida del

màxim, normalment, de 4 a 8 m. La canonada d’alimentació del difusor serà igual al diàmetre de la rosca
d’entrada en una longitud màxima de 15 metres. Si aquesta longitud és superada s’augmentarà el diàmetre

doble de diàmetre interior que el diàmetre d’aquesta i es col·locaran pericons de registre en corbes
tancades, accessoris i on es faci la derivació per alimentar la boca de reg (Veure Detall 12).

8.5.2.

de la canonada a la mida superior següent (Veure Detall 15).

8.5.4.

Aspersors

Difusors

El reg amb difusors és un sistema de reg destinat a repartir l’aigua mitjançant un vano fix d’acord amb una
pluviometria prefixada. És idoni per a superfícies geomètricament regulars, de dimensions reduïdes, a

El reg amb aspersors és un sistema destinat al repartiment d’aigua (mitjançant un o varis rajos que giren)
d’acord amb una pluviometria prefixada, idoni principalment per a superfícies geomètricament regulars,
amb un abast normal de 8 a 12 metres segons la tovera i la pressió. També hi han aspersors més petits o

parterres amb una inclinació <15% per evitar escorrenties, en amb amplada fins a 4 m. i ubicades en
mitjanes o laterals de calçada s’utilitzaran toveres (broquets) d’angle baix de 5º ó 15º. El seu abast normal

miniaspersors d’abast entre 4 i 8 m.

és de 4 metres com a màxim, segons el Nº de la tovera; la pressió ideal és 2 atm.
Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programador, i el càlcul hidràulic d’un sector de reg es
farà tenint en compte que ha de ser pròxim al cabal subministrat pel comptador. S’utilitzaran aspersors de

Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programador i el càlcul hidràulic d’un sector de reg es
farà tenint en compte que ha de ser pròxim al cabal subministrat pel comptador. S’utilitzaran difusors

turbina amb vàlvula antidrenatge tipus i compatibles, segons els criteris aprovats per . La seva connexió a
la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics de polietilè (collarets o tes i un petit tram de

emergents amb vàlvula antidrenatge, tipus i compatibles amb pas de rosca de toveres (broquets) i
carcassa, segons els criteris aprovats per PiJBIM. L’alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm.

canonada de la secció equivalent a la rosca d’entrada del cos de l’aspersor) amb tefló en les rosques.

La seva connexió a la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics de polietilè (collarets o tes i
un petit tram de canonada de la secció equivalent a la rosca d’entrada: 20mm) amb juntes de tefló en les

La utilització d’altres tipus d’aspersors serà consultada amb els serveis tècnics de PiJBIM. L’alçada mínima
de la part emergent serà de 10 cm.

rosques.
La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una cobertura del 100% sent el radi
màxim, normalment, de 10 m. La canonada d’alimentació dels esmentats aspersors serà igual al diàmetre

La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una cobertura del 100%, sent 4 m el
radi màxim habitual. La canonada d’alimentació del difusor serà igual al diàmetre de la rosca d’entrada en

de la rosca d’entrada en una longitud màxima de 15 metres. Si es supera aquesta longitud, s’augmentarà el
diàmetre de la canonada a la mida superior següent (Veure Detall 13).

8.5.3.

una longitud màxima de 15 metres. Si aquesta longitud és supera, cal tenir en compte les possibles
derivacions dels successius ramals, que divideixen el cabal, i s’augmentarà el diàmetre de la canonada a la
mida superior següent (Veure Detall 14).

Miniaspersors

Els miniaspersors amb broquet giratori projecten l’aigua mitjançant molts rajos a diferents inclinacions amb

8.5.5.

un abast entre els 4 i 8 m. (encara que ni ha que sobrepassen els 10m). Donen pluviometries molt més
baixes que els difusors.

Degoteig

Aquest tipus de reg serà sempre automatitzat amb programadors i estarà dotat de filtre metàl·lic de 300µ
(micres), dotat d’aixeta prèvia, filtre d’anelles (de plàstic resistent) de 120 mesh o 100µ (micres), situat

El reg amb miniaspersors amb broquet giratori és un sistema de reg destinat a repartir l’aigua d’acord a una
pluviometria prefixada. Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programador, i el càlcul hidràulic

abans del bypass sectorial per protegir el màxim nombre d’elements i a continuació, si cal, un reductor de
pressió plàstic, en línia, sense cambra de compensació, i de pressió de sortida fix, utilitzar models de 1 a

d’un sector de reg es farà tenint en compte que ha de ser pròxim al cabal subministrat pel comptador.
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3,5 bar (15 i 50 PSI) segons llargàries de les canonades amb degotadors instal·lades. El manòmetre no cal
deixar-lo instal·lat, es pot substituir per una pressa manomètrica i subministrar un manòmetre amb agulla.

immediat de les jardineres. En tot cas sempre s’indicarà el cabal d’aigua aportat per jardinera. PiJBIM podrà
adaptar aquests criteris a les necessitats de les jardineres

La seva connexió a la xarxa secundària es farà amb els accessoris específics per a cada producte,
col·locant vàlvula de ventosa, vàlvula drenant,... i altres accessoris corresponents segons el tipus

No es recomana fer servir jardineres fixes o permanents a l’espai públic, ates el seu elevat impacte
ambiental i l’escassa viabilitat de les plantacions en aquestes condicions, i PiJBIM es podrà declinar la

d’instal·lació en superfície o enterrada. Les instal·lacions en superfície hauran de preveure fixacions de les
canonades de degotadors per evitar el seu desplaçament.

recepció d’aquest tipus de plantacions.

8.5.5.3.
8.5.5.1.

Degoteig per arbres

Degoteig en parterres

El projectes de creació i millora d’espais verds contemplaran necessariament la instal·lació de una xarxa o

En aquest tipus d’instal·lació a la sortida del bypass sectorial es crearà una xarxa secundària formada per
un col·lector d’entrada i un altre de sortida de polietilè (PE) del mateix diàmetre que el bypass. Entre els

ramal de reg dedicada expressament als arbres, especialment els situats a l’espai viari o altres condicions
restrictives pel seu creixement, que serà per degoteig excepte que PiJBIM apliqui un criteri diferent per

col·lectors es connectaran línies de canonada no superiors a 80 m. de longitud amb degotadors
autonetejables i autocompensats de 2,3 l/h, integrats cada 30, 33, 40 o 50 cm segons textura i densitat de

raons de conservació.

plantació.

Amb l’objectiu de poder ampliar les instal·lacions a l’espai viari posteriorment, si cal, la xarxa secundària del
sistema de reg per degoteig de l’arbrat serà PE de 40 mm de diàmetre, de baixa densitat i 10 atm, en una

Dites línies estaran separades 20 cm. de les voreres en condicions normals i als talussos a 5-10 cm a prop
del cap i 30-50 a prop del peu, i entre elles 40 cm, quedant soterrades entre 5 i 10 cm. en funció del tipus

longitud màxima de 350 m. En zones pavimentades es protegirà amb tubular rígida del doble de diàmetre
interior que el diàmetre de la canonada. Dita instal·lació discorrerà continua d’escocell a escocell, a 30 cm

de plantació. La separació entre degotadors i entre línies s’establirà en funció de la vegetació i la textura del
sòl, orientativament: 30 x 30 planta petita en sol sorrenc, 50 x 50 en plantacions arbustives denses en sòl

de fondària aproximadament (o just per sota de la base del paviment), sent visible la canonada en un lateral
interior del mateix, on s’efectuarà la connexió amb l’anell de degotadors.

franc.

Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s’efectuaran dins de l’escocell o s’enregistraran

dins del pericó, connectat al sistema de desguàs, pel rentatge de la instal·lació amb el fons formigonat i

en pericons construïts a l’efecte.

amb pendent suficient cap a l’embornal per afavorir l’evacuació. En cas que no es trobi cap embornal a la
zona, caldrà col·locar un colze de llautó amb rosca mascle d’1” i deixar el fons del pericó drenant i amb

Al final del col·lector de sortida es col·locarà una vàlvula de ràcord pla del mateix diàmetre que la canonada

L’anell de degoteig serà obert amb 7 degotadors inserits a cada 30 cm. de 3,5 l/h, i només amb permís

graves.

explícit de PiJBIM es podrà utilitzar degotadors d’altres cabals, sempre que es respecti l’aportació de 25
l/h/arbre), i anirà protegit per un tub dren de 50 mm. de diàmetre soterrat al menys 20 cm (Veure Detall 16).

La instal·lació estarà dotada de vàlvules antisifó ubicades a tots els punts alts de la instal·lació i vàlvula de
rentat o de descàrrega automàtica ubicada dins del pericó al punt més baix o final i connectat als pericons

La xarxa secundària disposarà de vàlvules de rentatge situades als extrems dels ramals, on es col·locarà

de les vàlvules de rentatge (Detall 17).

una vàlvula de ràcord pla del mateix diàmetre que la canonada amb un colze amb reducció a rosca mascle
de 3/4” pel rentatge i desguàs de la instal·lació, tot dins d’un pericó amb fons obert i reblert amb un mínim

8.5.6.

de 20 cm de grava de 6-10 mm de diàmetre, per afavorir el drenatge natural.

Un altra opció per a regar arbres exemplars, especialment en transplantaments o situacions singulars,

Si el pericó es troba en una zona amb presència d’estructures soterrades o densament urbanitzada, és

sense risc d’afectacions per humitats a estructures i edificis; pot ser la instal·lació d’inundadors per

preferible connectar el ramal de desguàs a un embornal de la xarxa de clavegueram de l’espai públic. En
aquest cas, el pericó tindrà una connexió a l’embornal i el fons tapat amb formigó amb pendent suficient per

conformar un sistema de reg radical en profunditat.

permetre l’evacuació de l’aigüa.

Aquest sistema permet incorporar l’aigua en profunditat des de l’inici del reg i els tubs perforats
proporcionen una certa aeració del sòl.

La instal·lació estarà dotada de vàlvules antisifó ubicades a tots els punts alts de la instal·lació i vàlvules de
rentat de descàrrega automàtica connectades als pericons de les vàlvules de rentatge (Veure Detall 16)

8.5.5.2.

Reg per inundació per arbres

La quantitat d’aigua que proporcionen és molt superior a l’anell amb 7 degotadors de 3,5 l/h (24,5 l/h). Els
cabals aportats poden oscil·lar entre els 120 i 900 l/h o ser encara superiors segons les unitats a instal·lar.
Això s’ha de tenir molt en compte a l’hora de la programació del reg.

Degoteig per jardineres

La xarxa de reg per degoteig per jardineres i altres plantacions en contenidor serà similar a la prevista per a

Els inundadors aniran col·locats dins de tubs perforats dissenyats especialment per aquesta funció, que

arbres (Veure Detall 16). En el cas de les jardineres no integrades al paviment o suspeses, cal preveure un
pericó de registre per cada dos jardineres. Des de cada pericó es col·locarà un corrugat de ø 90 , i per dins

facilitin la distribució de l’aigua a diferents nivells, de fins a 1 m de fondària, amb un diàmetre mínim
d’exposició de 6 cm, amb tapa de protecció i registre de l’emissor també perforada a la part superior.

una canonada de 25 mm ø fins a cada jardinera. Després s’ha de segellar el corrugat al fons de la jardinera
i embocar un tub dren de ø 50 mm fins a menys 20 cm sota el nivell del substrat on es connectarà al tub de

L’emissor donarà un cabdal mínim de 50 l/h i disposarà d’un braç flexible o articulat de 30 cm, premuntat
amb sortida de rosca mascle de 1/2". Les connexions amb les xarxes secundàries seran accessibles,

25mm ø l’anell de degoteig. Aquest serà obert amb degotadors.

situades en parterre o escocell per permetre efectuar reparacions amb facilitat.

Aquest anell o graella de degotadors poden ser punxats (o inserits) en canonada de polietilè cega o be

Els cabals dels inundadors poden arribar als 450 l/h, raó per la qual es precisa un càlcul hidrològic acurat,

integrats a la canonada. La separació i cabal del degotadors dependrà del projecte i preferiblement hi haurà

amb el correcte dimensionat de les canonades que els alimentin i que el seu cabdal estigui clarament

molts degotadors i de cabals molt baixos per aconseguir una bona distribució d’aigua i evitar un drenatge
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Es col·locaran un mínim de dues unitats per arbre, diametralment oposades i a tanta distància del coll de
l’arbre com permeti l’escocell.

Per tant, cal consensuar amb PiJBIM la millor opció en cada moment per a cada tipologia d’instal·lació, que
estarà sempre subjecte a les necessitats de reg i conservació.

Quan es faci servir un escocell corregut o rasa de sòl estructural, de forma que la rasa de plantació dels
arbres d’alineació sigui continua, es pot considerar situar els inundadors a distàncies equidistants del coll

Tanmateix. tots els programadors o equips especificats per als espais verds de Barcelona es podran
manipular individualment i funcionar de forma independent en cas de fallada de les comunicacions.

de l’arbre, si la configuració de la urbanització ho permet.

8.5.7.

El sistema ha de poder ser controlat per ordinador o programador central que es comuniqui amb els
diferents programadors satèl·lits i des de altres tipus de gestors mòbils (tauleta, telèfon, consoles)

Altres emisors
El cabalímetre haurà de ser compatible amb el programador instal·lat, i haurà d’estar cablejat fins al propi

Excepcionalment es poden emprar altres emissors de reg com exsudació, microaspersió o microdifusió,
prèvia autorització de PiJBIM.

programador instal·lat i sempre consensuat amb els tècnics de PiJBIM. El cabalímetre haurà d’estar
connectat al programador GC-QLL. Aquest cabalímetre es col·locarà Sempre que no estigui disponible la

L’exsudació presenta diferents avantatges sobre el reg per degoteig, però també alguns inconvenients,
especialment en la seva gestió i substitució. Els microaspersors i microdifusors no son per normal general

telelectura del comptador de AGBAR

adients per a ús en espai públic, però el seu ús es pot permetre en certs àmbits restringits.

8.6.2.

En qualsevol cas, la connexió a la xarxa secundària de tots aquests emissors es farà amb els accessoris
específics per a cada producte, col·locant vàlvula de ventosa, vàlvula drenant, i altres accessoris

Totes les xarxes de reg estaran dotades de “by-pass”, que és un sistema de vàlvules que permet alhora
l’obertura manual i automàtica del sistema de reg. Aquest sistema es fa servir per raons operatives i de

corresponents segons el producte.

conservació de les xarxes, en particular les que incloguin sectors amb emissors per aspersió, difusió,
degoteig i microirrigació. No cal dotar de by-pass al ramal de boques de reg. Resta composat per:

La distància entre ells serà la necessària per donar una cobertura de reg del 100% adient al tipus de planta
que es pretengui regar.

By-pass

a) 3 vàlvules d’esfera amb ràcord pla, mascle tipus i compatible,
b) 1 unitat d’electrovàlvula amb regulador de cabal i obertura manual amb desguàs intern que suporti
2
pressió de treball de 10 Kg/cm , tipus i compatibles,
c) 2 unitats de colzes amb rosca M – H de llautó homologats,
d) 2 unitats de tes amb rosca H de llautó homologades i
e) 2 unitats d’enllaç mixtes mascle de llautó.
f) Filtre i reductor de pressió en bypass de degoteig; cal veure l’ordre i els tipus de filtre i reductor a
utilitzar.

Els microaspersors o microdifusors, seran de cabdal conegut i comprès entre 0 i 400 l/h.
Les connexions amb les xarxes secundàries seran accessibles, situades en parterre per permetre efectuar
reparacions amb facilitat.

8.6. AUTOMATITZACIÓ I PROGRAMACIÓ
L’automatització de les xarxes de reg es us aspecte essencial del seu bon funcionament i gestió. La gestió

El diàmetre del esmentat bypass (mestre o principal), serà adequat al diàmetre de la canonada i es

manual dels sistemes es totalment inviable des del punt de vista ambiental i de recursos i, per tant, en tots
els projectes de creació i millora espais verds, zones de plantació, arbrat viari i de zona, jardineres i

determinarà en el projecte depenent dels cabals dels sectors de reg. Quan el bypass resti ubicat als
pericons els accessoris quedaran alliberats de morter per facilitar el desmuntatge de tots els accessoris

estructures vegetades de qualsevol tipus, subjectes a recepció i conservació per PiJBIM, serà obligatori
instal·lar una xarxa de reg automatitzada, programable i telegestionable.

(Detalls 9 i 10).
Les instal·lacions estaran dotades de bypass mestre i bypass sectorials:

SI por alguna raó no es pogués instal·lar la xarxa al complert, el promotor haurà de redactar el pla de
manteniment pel cicle de vida de l’espai verd d’acord amb aquesta circumstancia, i serà obligatori instal·lar

1) El bypass mestre: la seva funció és mantenir l’aigua de la xarxa primària tallada quan no s’està
efectuant el reg.

tota la part corresponent a la xarxa primària, com mínim, en previsió de la seva posterior ampliació.

a) Bypass de 3” per canonades ≥90mm Ø.
b) Bypass de 2” per canonades 75-63mm Ø.

Aquesta opció estarà subjecte a l’aprovació explícita de la Direcció de Conservació de PiJBIM.
La instal·lació del sistema de reg automàtic està formada per una xarxa elèctrica dedicada i un
programador que controla automàticament la posada en marxa del sistema i les electrovàlvules, i la
frequencia i durada de reg de cada sector.

En tots els casos s’ha d’estudiar la possible necessitat de comptar amb un filtre d’anelles i d’una vàlvula
reductora de pressió a la sortida o entrada del bypass mestre en instal·lacions amb pressió estàtica molt

No s’accepta l’utilització de programadors autònoms, excepte en casos excepcionals i sota l’aprovació
explícita de PiJBIM.

elevada o amb moltes variacions de pressió.

8.6.1.

2) El bypass sectorial: té la finalitat de mantenir tallada l’aigua de la xarxa secundària del sector
corresponent quan no s’està efectuant el reg del mateix. Aquest pot ser senzill (dintre de pericó amb
tapa de fosa, pròxim a la zona verda a regar) o doble (ubicat dintre de pericó, amb dues tapes de fosa)
(Detall 15)

Telegestió

PiJBIM està desenvolupant un sistema de de telegestió integrat que pugui funcionar amb diferents
a) Bypass d’1” per canonada de Ø 40mm o Ø 32mm excepcionalment
b) Bypass de 2” 1i1/2” per canonada de Ø 50mm.
c) Bypass de 2” per canonada de Ø 63mm

dispositius i tipus de programari, amb preferència per una plataforma única que no impliqui subjecció a cap
subministrador en particular. La previsió actual es que tots els programadors es podran comunicar a la
plataforma de gestió del reg de PiJBIM. Tots els sistemes seran necessàriament compatibles entre si.
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8.6.3.

corrugat de 90 mm , sense passar per cap pericó d'enllumenat i deixant dos cables de reserva a l’últim
sector. Dita instal·lació pot discórrer per la mateixa rasa que les conduccions de reg. (Veure Detall 20)

Filtre i altres

Les xarxes, per norma general, disposaran d’un filtre d’anelles que eviti l’entrada d’impureses o sòlids a la
instal·lació i d’una vàlvula reductora de pressió a la sortida o entrada del by-pass en instal·lacions amb

El conductor comú per a totes les electrovàlvules, serà sempre de color verd-groc. Tanmateix en totes les

pressió estàtica molt elevada o amb moltes variacions de pressió.

connexions es marcaran els cables amb números i lletres, tant en les connexions al programador, com en
les connexions estanques de les electrovàlvules, com en tots el empalmes entre cables que es facin dins

Cal estudiar la necessitat d’instal·lar vàlvules de ventosa en els punts alts de la xarxa i instal·lar-les si es

d’arquetes intermèdies.

considera necessari pel rentatge i manteniment dels ramals, especialment des de el punt de vista sanitari.

PiJBIM no accepta instal·lacions amb programadors amb descodificadors, atès la seva vulnerabilitat davant

8.6.4.

de vandalisme i manca de subministrament d’elements de reposició. Només amb instal·lacions de més de

Programador i instal·lació elèctrica

25 a 30 electrovàlvules sol ser rentable el sistema de descodificadors, sempre que el risc de vandalisme o
robatori sigui molt reduït. Si per alguna raó s’hagués de instal·lar descodificadors, o reparar una existent,

El estarà connectat a la xarxa elèctrica amb una instal·lació dedicada i controlarà automàticament les hores
de posada en marxa, els dies de reg, i el temps de reg dels sectors i les electrovàlvules. Tots els equips

les instal·lacions amb programadors amb descodificadors es faran amb un únic cable de 2 conductors que
arribarà a totes les arquetes amb electrovàlvules.

han de tenir la possibilitat d’incorporar elements de comunicació per habilitar seva futura telegestió.
Els programadors hauran de ser modulars i ampliables, i ajustaran la seva especificació al nombre

El número de cables o conductors (N) i el diàmetre del tub en mm (D) s’indica en la següent taula:

d’estacions i sectors de la xarxa de reg prevista al projecte, que indicarà la previsió d’ampliació si cal.

NÚMERO DE CABLES I DIÀMETRE DE TUB

No s’accepten programadors autònoms, excepte en casos excepcionals i sota l’aprovació explícita de
PiJBIM. Només en el supòsit que la instal·lació de reg no superi els tres sectors i sigui inviable la connexió

N
2a5
D
40
Figura 114. Número de cables i diàmetre de tub

a la xarxa elèctrica, es podrà instal·lar un model de programador autònom, amb programa resident en
memòria que ha de poder incorporar equips de comunicació pensant en la seva futura telegestió .(Detall

6a8
50

9 a 13
63

21)
Si la quantitat de conductors supera la indicada, s’aplicarà un criteri proporcional per garantir el seu bon

La selecció del model definitiu de programador i sistemes de telegestió haurà d’estar aprovada per PiJBIM.

funcionament i marge de seguretat.

La instal·lació elèctrica que alimenta el programador acomplirà la normativa del reglament electrotècnic de

Les instal·lacions seran registrables, amb un pericó cada 50 m de longitud com màxim, podent utilitzar les
mateixes arquetes on resta ubicat el by-pass, les claus de pas i passos de calçada.

baixa tensió i estarà protegida per ICP de 5 A, i diferencial de 40 A amb sensibilitat de 300 mA.
La ubicació del programador es situarà dintre dels nous armaris unificats existents a prop de l’espai verd.

No es podran utilitzar el petricons o tubulars d’enllumenat públic en cap cas.

PiJBIM no instal·larà unilateralment aquests armaris, ni assumirà el seu cost en cap cas, excepte en els
casos en el que sigui necessari per instal·lacions d’ús exclusiu de PiJBIM.

Les connexions elèctriques amb els cables de l’electrovàlvula s’efectuaran amb, connexions estanques de
silicona o similar evitant que la corrent elèctrica no es derivi a terra. Es tindrà especial atenció en la qualitat
de les connexions estanques en els sistemes de descodificadors, a més de preveure els descodificadors

Si no es possible fer servir un armari unificat existent, o la connexió implica un cost desproporcionat envers
la inversió prevista, el programador es col·locarà dins d’un armari de polièster tipus i compatible, segons
criteris de PiJBIM, amb juntes d’estanquitat i placa de muntatge, proveïts de pany amb clau estàndard 405

que han de portar una toma de terra.
Els pluviòmetres o sensors de pluja eviten el funcionament del sistema automàtic en cas de pluja. No
modifiquen el programa de reg; el programador acostuma a seguir funcionant igual però el corrent elèctric a

(Veure Detall 18).
L’armari es situarà annex al quadre elèctric d’enllumenat o d’ascensors, amb una separació de 20 cm. entre

24 v no arriba a les electrovàlvules. Actualment, el sensor de pluja és indispensable per a qualsevol
instal·lació.

ells, sobre un peu de formigó comú, col·locant un tub (corrugat) de 60 mm de diàmetre per l’interior de la
mateixa que connecti els dos armaris per a fer la connexió elèctrica (Veure Detall 19).

En les instal·lacions de reg es col·locarà un sensor de pluja electrònic i interruptor de pluja regulable, amb
protecció antivandàlica d’acer inoxidable que es col·locarà annexa (que no vol dir enganxada) a l’armari del

En el cas que el peu de formigó no sigui comú es farà un pont amb tubular de 60 mm de diàmetre per sota
del paviment, que connecti els dos armaris.

programador en un lloc adequat susceptible de rebre pluja de totes les direccions, evitant instal·lar-los sota

Si no es disposa d’una escomesa elèctrica, s’efectuarà la contractació d’una específica per al programador

edificacions, ponts, arbres, etc i procurant que quedin situats a una alçada on no es puguin fer servir com a
cendrers (Veure Detall 17). En casos puntuals aquest model es pot veure modificat en funció del

de reg per part de l’instal·lador complint les normatives vigents de la companyia elèctrica i d’acord amb els
tècnics de PiJBIM.

programador emprat pel sistema de telegestió.

Les instal·lacions elèctriques estaran protegides per tub corrugat de doble capa, els conductors tindran un
aïllament de tensió nominal de 1.000 V, amb una secció mínima d’1’5 mm. Si es superin els 100 m. de

8.6.5.

longitud la secció del cable serà augmentada a 2’5 mm. Es procurarà que els cables tinguin protecció per a

Les xarxes de reg precisen d’una connexió amb comptador a les xarxes de subministrament d’aigua, el que
implica uns costos relacionats amb la contractació de subministrament i els comptadors de companyia, que

rosegadors. El número de conductors seran els necessaris per cada un dels sectors de reg, vàlvula mestre,
més 2 unitats de reserva que passaran per tota la instal·lació.

cal considerar abans de contractar un comptador de nou. Abans d’efectuar els tràmits de contractació de
subministraments amb les companyies, es sol·licitarà a la possible connexió en els ramals existents a prop

La instal·lació elèctrica dels sectors de reg ha d’anar des del programador fins al sector de reg més pròxim i
d’aquest ha d’anar fent ponts d'un per l'altre amb cable mànega de protecció 1000 V, protegit per tub
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És d’obligat acompliment demanar el corresponent permís de connexió mitjançant escrit adreçat a quan la
creació d’una nova xarxa s’afegeix a una instal·lació existent.

Quan es procedeixi a la realització de la recepció de l’obra, es realitzaran les proves adients en presència
del personal de la constructora instal·ladora i PiJBIM. Algunes proves, com els assajos d’estanquitat i de
pressió, s’hauran d’haver fet amb anterioritat i requeriran les corresponents certificacions.

Si no es possible aprofitar un comptador o xarxa de reg existent, caldrà sol·licitar per escrit a ,
concretament al Departament de Consums, iniciar el tràmit de identificació de possibles emplaçaments de

Les proves consistiran en:

nous comptadors i el pressupost per la seva instal·lació per part de les diferents companyies.

1) Posada en càrrega de la xarxa de reg al menys el reg mitja hora abans de la visita per comprovar el
funcionament de xarxes de reg per degoteig.
2) Supervisió del bon estat dels circuits de les instal·lacions i acompliment de la normativa.
3) Proves en càrrega de circuit hidràulic comprovant que no existeixin pèrdues.
4) Proves de funcionament dels sistemes elèctrics, programadors i telegestió.
5) Proves de cobertura del sistema de reg.
6) El contractista farà lliurament dels certificats de proves de pressió, estanquitat i drenatge així com de
materials emprats (terres, canonades, elements de la xarxa de reg, certificat d’AENOR de les tapes dels
pericons, etc), sempre que ho sol·licitin els tècnics de PiJBIM, inclòs el període de garantia.

El procediment per la contractació d’escomeses d’aigua o per la connexió d’una xarxa de reg en un
comptador ja existent gestionat per serà el següent:
Per contractar una escomesa es sol·licita al Departament de Consums mitjançant correu convencional o
electrònic amb les dades següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Plànol de l’obra amb la ubicació prevista del comptador.
Cabal necessari en m3/hora.
Nom, NIF i domicili de qui assumeix les despeses.
Nom i cognoms, DNI, i telèfon de la persona que gestiona la sol·licitud.
Persona de contacte.

Si les proves realitzades són satisfactòries, es lliurarà a PiJBIM, plànols en suport paper i digital, segons les
especificacions de PiJBIM, de finalització d’obres amb llegenda, on quedin definits tots els elements que
composen la instal·lació com poden ser: diàmetre de canonada, marques i models dels elements instal·lats,

Amb aquestes dades el Departament de Consums assigna un número d’expedient a la sol·licitud i la tramita

mides arquetes, diàmetre de bypass i cabal dels comptadors d’aigua, etc.

amb l’empresa subministradora.
En els plànols també s’ha de indicar les característiques del programador: marca, model, nº de sectors, i el
Aprovada la sol·licitud per l’empresa subministradora es contacta amb l’empresa sol·licitant que rep la
documentació precisa i el número d’expedient amb el que es farà el seguiment de la instal·lació.

dibuix de la delimitació dels sectors de reg amb una breu descripció de cadascun d’ells a la llegenda.
Caldrà lliurar manual d’instruccions, garanties i comandaments corresponents als elements que composen

La documentació es lliura en mà amb justificant de recepció durant tots els dilluns de 8 a 15 h. a les oficines
del Departament de Consums al Cicle de l’Aigua en el c/ Acer 17, encara que es convenient lliurar-la per

la instal·lació així com 2 claus d’armaris i tapes d’arquetes i 1 consola de programació per a programadors
autònoms.

endavant per correu electrònic a la adreça que subministrarà PiJBIM.
El seguiment de la instal·lació consisteix en:

8.6.7.

Assaigs

a) Visita amb un inspector de l’empresa subministradora i la persona de contacte del sol·licitant per ubicar
l’arqueta
b) Confirmació de la construcció de l’arqueta i elements auxiliars per part de l’empresa sol·licitant o
constructora
c) Visita de verificació de la construcció de l’arqueta i instal·lació dels elements auxiliars

Cal realitzar com mínim tres proves o assaigs: assaig de pressió, assaig d’estancament de canonades de
reg i prova d’uniformitat de reg.
L’assaig de pressió interior de canonades de reg es realitzarà a mida que avanci el muntatge de la
canonada, per trams de llargada màxima de 200 m aproximadament. Abans de començar la prova, s’han
de col·locar en la seva posició definitiva tots els accessoris de la canonada i la rasa ha d’estar parcialment
plena deixant les juntes descobertes.

Confirmació a l’empresa subministradora de la correcta construcció de l’arqueta i les connexions per
procedir a la instal·lació del comptador i connexió a la xarxa.
Visita de recepció de la instal·lació del comptador i connexió a la xarxa.

S’iniciarà omplint d’aigua el tram de canonada objecte de prova, mantenint-se plena la canonada, al menys
48 hores.

Les visites es realitzaran en dimarts i dijous de 8 a 15 h. i seran concretades pel Departament de Consums

La canonada s’omplirà per la part baixa de la mateixa deixant oberts tots els elements que puguin donar

amb els diferents interlocutors.

sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i successivament de baix a dalt. Es comprovarà que les
vàlvules de pas intermèdies es trobin ben obertes.

Des del moment de la instal·lació del comptador fins a la data de recepció definitiva de l’obra, el consum
generat pel comptador serà facturat a l’empresa concessionària de l’obra.

La pressió es farà pujar lentament, de forma que el increment de la mateixa no superi 1 kg/cm2/minut.

Una vegada recepcionada definitivament l’obra, es comunicarà la data exacta de recepció al Departament
de Consums, que procedirà a facturar el consum corresponent al període d’obra.

Un cop obtinguda la pressió, es deixarà aquesta durant 30 minuts i es considerarà satisfactòria quan durant
aquest temps, el manòmetre no acusi descens superior a l’arrel quadrada de P cinquens (√P/5), essent P la
pressió de prova en rasa en quilos per centímetre quadrat. Quan el descens de pressió del manòmetre

Qualsevol consulta referida a la instal·lació es farà mitjançant el número d’expedient.

sigui superior es corregiran els defectes observats, repassant les juntes que perden aigua, canviant si fora

8.6.6.

necessari algun tub, de forma que, a la fi s’aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi la
magnitud indicada.

Seguiment i recepció

El seguiment i recepció dels sistemes i xarxes de reg estarà sotmès al previst per al control, seguiment i
recepció general dels espais verds. Sense prejudici de les previsions corresponents al respecte, quan

Després d’haver realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior deurà realitzar-se la prova
d’estancament. La pressió de prova d’estancament serà la màxima estàtica que hi hagi en el tram de la

s’instal·lin xarxes de reg caldrà notificar al inici dels treballs per permetre una supervisió suplementària per
part de la Conservació de , que inclourà l’assistència regular a les visites d’obres si escau.
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La pèrdua queda definida com la quantitat d’aigua que s’ha de subministrar al tram de canonada en prova
mitjançant un bombin tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova d’estancament desprès

El comptador d’aigua freàtica només dóna servei a la xarxa de reg automàtica. Les boques de reg sempre
es connecten a l’aigua potable abans de l’arqueta d’intercanvi. En cas de manca de subministrament de

d’haver omplert la canonada d’aigua i haver expulsat l’aire.

freàtica es procedeix al canvi de posició del carret a potable, sense que existeixi cap risc de reflux.

La duració de la prova d’estancament serà de 2 hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior al valor

Les instal·lacions hidràuliques per a reg amb aigües provinents del freàtic tindran les mateixes

donat per la fórmula següent:

característiques que les instal·lacions de reg amb aigua potable, però els tubs hauran d’estar senyalitzats
amb la franja lila color Pantone nº2577U - RAL 4.001.

x

V = K·L·D

Tots els elements com poden ser electrovàlvules, difusors, aspersors, degoters o microirrigació també

on:
1)
2)
3)
4)

tindran un distintiu de color violeta Pantone nº2577U - RAL 4.001. Alternativament, en obres de petit abast, i
amb permís de PiJBIM es podrà optar per usar tubs de franja blava pintats de lila o posar una franja

V = pèrdua total en prova, en litres.
L = longitud del tram objecte de la prova, en metres.
D = diàmetre interior, en metres.
K = coeficient de pèrdues de càrrega depenent del material.

plàstica a la rasa.
Dites instal·lacions compliran les normatives establertes en el present PTEV.
Quan en una instal·lació d’aigües freàtiques existent s’hagi de fer una connexió per alimentar una zona
nova caldrà fer un pericó de 2 x 0,80 m. amb tapes de planxa estriada de 8–10 mm de gruix amb sistema

El repàs de juntes i canonades defectuoses es farà sota la responsabilitat de la direcció facultativa i i el
contractista, que repassarà totes les juntes i tubs defectuosos i qualsevol pèrdua d’aigua apreciable, encara

de tancament. Aquest punt de servei tindrà els següents elements:

que la pèrdua total sigui inferior a l’admissible.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Una vegada estigui operativa la xarxa, es realitzarà una prova senzilla per valorar la uniformitat de reg i
determinar la pluviometria real de cada sector de reg, fent servir a l’efecte galledes col·locades a diferents
indrets, segons les indicacions de PiJBIM.
Els resultats d’aquests assajos s’hauran de lliurar en forma de certificats a lliurar juntament amb els plànols

Ventosa electrosoldada
Vàlvula de comporta manual
Vàlvula reductora de pressió
Vàlvula de papallona motoritzada
Comptador homologat de tipus Woltmann de pas total amb emissor d’impulsos
Filtre protecció comptador.

“As-Built” en el moment del traspàs i recepció per part de PiJBIM.
A més de les proves preceptives descrites a realitzar (pressió i estanquitat), es tindran en compte totes les

El sistema elèctric i electrònic de comandament d’aquests elements serà compatible amb els sistemes de

indicacions que sol·liciti PiJBIM, per al millorar la qualitat de l’execució de la xarxa.

reg de PiJBIM.

8.6.8.

Ús d’aigua no potable

L’ús d’aigua d’orígens alternatius a la potable, tal com la freàtica o la regenerada, per al reg d’arbrat i
d’espais verds, implica un tractament diferenciat de les instal·lacions de reg mitjançant dues escomeses
d’aigua, una provinent de la xarxa potable i l’altra provinent de la xarxa alternativa.
L’ús d’aigua freàtica ja compta amb normativa i procediments establerts. Un aspecte important a considerar
en l’ús d’aquesta aigua es la seva disponibilitat real (pot variar molt segons l’època de l’any) i la seva
qualitat com aigua optima per a l’ús en jardineria, ja que pot presentar un elevat contingut en sals i residus
sòlids que poden afectar desfavorablement el creixement de les plantes i l’evolució del sòl.
Una altre font alternativa a l’ús d’aigua potable és l’aigua regenerada, tipus d’aigua està en fase d’estudi en
alguns punts de la ciutat a la redacció del present document i s’aplicarà en aquells espais on es consideri
adient, sempre que es compleixi amb la normativa vigent i a l’aprovació de PiJBIM.
La xarxa d’aigua freàtica, per exemple, subministra aigua a la xarxa de reg, mentre que la xarxa d’aigua
potable alimenta a més de la xarxa de reg, les boques de reg (Veure Detall nº 2).
Quan una instal·lació disposa de dos comptadors, un d’aigua potable i un d’aigua freàtica, hi ha un carret
intercanviable (maniguet retràctil) que, al connectar-ne el comptador d’aigua freàtica només dóna servei a
la xarxa de reg automàtica. En aquest cas les boques de reg queden connectades a l’aigua potable.
A la sortida de cada comptador ha d’haver dues vàlvules de comporta amb una separació entre elles, un
únic carret intercanviable (maniguet retràctil), es muntarà només entre unes de les dues vàlvules de
comporta a sortida de cada comptador, o en el de potable o en el de freàtica, i mai pot estar en els dos llocs
a l’hora; així sempre existeix una separació física entre els dos tipus d’aigua.
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9.

9.1.1.

DRENATGE

Existeixen nombrosos estudis sobre les propietats generals dels sòls, obtinguts a partir d'estudis realitzats
al camp i al laboratori. Aquestes dades s'ofereixen en taules i quadres que representen informació sobre la

El drenatge es un element essencial del projecte de jardineria i paisatge i la seva funció és garantir una
correcta aeració del terreny tant com conduir l’aigua cap als llocs on aquesta pugui comportar més beneficis

conductivitat hidràulica teòrica de diferents tipus de sòl.

per a la vegetació.

La capacitat d’infiltració de l’aigua de pluja en el terreny natural depèn directament de la seva permeabilitat.

Per tant, cal que els projectes d’espais verds contemplin solucions per al drenatge de superfícies vegetades

És a dir, els terrenys sorrencs tenen molta més capacitat d’infiltració que els terrenys argilosos. Segons la
previsió de drenatge a utilitzar –agronòmic o SUDS- s’ha de contemplar l’estudi d’una informació o altre.

–drenatge agronòmic- i pavimentades -mitjançant sistemes convencionals o alternatius- però sempre que
sigui possible s’aplicaran criteris per afavorir l’escolament de l’escorrentia al terreny mitjançant SUDS.

Per a la selecció dels sistemes i dispositius de drenatge més adients, i per al seu dimensionament, cal

Cal que el projectista estudiï les condicions físiques del terreny existent per a determinar:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Estudis de camp

identificar els materials que conformen el subsòl de la zona d’estudi. Per a tenir una primera aproximació,
es poden consultar els mapes geològics de les zones urbanes al web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de

L’àrea d’alimentació, les planes d'escorriment existents i les seves pendents.
L’estudi del sòl, el tipus, textura, estructura i profunditat.
La seva porositat i conductivitat hidràulica (K).
La presència de nivell freàtic i piezomètric poc profunds.
La presència de roca i elements geològics limitants.
La presència de sals en el sòl.

Catalunya (http://www.icgc.cat), que es poden descarregar en format pdf o shp.
Segons els materials que composen el subsòl, es pot fer una estimació preliminar de la permeabilitat del
terreny a la zona d’estudi. Es consideren òptims per a sistemes d’infiltració aquells sòls amb una
permeabilitat superior a 10-6 m/s = 0,36 cm/h. Aquesta conductivitat depèn en gran mesura de l'estructura
del sòl, i els assaigs laboratori només en són representatius en mostres inalterades.

Les superfícies vegetades presentaran un sistema de drenatge agronòmic sempre que sigui necessari,
assegurar el drenatge dels parterres, els escocells i altres zones de plantació.. Aquest tipus de drenatge es
connectarà a una rasa o pou d’infiltració que actuarà com sobreeixidor. La especificació i manteniment de

CONDUCTIVITAT HIDRÀULICA PER A DIFERENTS TIPUS DE SÒL

El drenatge de paviments granulars condicionarà el disseny de les pendents, que es minimitzaran per evitar
l’escorrentia superficial i l’arrossegament d’àrids.

Conductivitat Hidràulica a Saturació (K)
mm/hr
m/s
Sorrenc
> 180
> 5 × 10-5
Argilosorrenc
36 – 180
1 × 10-5 – 5 × 10-5
Argilollimós
3.6 to 36
1 × 10-6 – 1 × 10-5
Argilós
0.036 to 3.6
1 × 10-8 – 1 × 10-6
Figura 115. Conductivitat hidràulica per a diferents tipus de sòl Font: NTJ 01K Part 2.

El projecte de drenatge contemplarà mesures estructurals per garantir una bona laminació, tractament i
infiltració al subsòl de l’aigua d’escorrentia pròpia dels espais verds. L’abocament d’aigua procedent d’altres

Aquests valors orientatius poden ser útils per fer una primera selecció dels mètodes de drenatge que poden

Tipus de sòl

les xarxes de drenatge agronòmic correspon a PiJBIM i no serà pas competència de BCASA.
El drenatge de superfícies pavimentades es farà d’acord amb la normativa vigent i les indicacions del
BCASA, que podrà determinar la conveniència de fer excepcions a la seva normativa per integrar SUDS.

superfícies, viaries o edificis, no es permet en principi. Excepcionalment, estarà subjecte tant a l’aprovació

ser d’aplicació al projecte. Tanmateix, per comprendre la naturalesa del sòl on es pretén infiltrar la
precipitació, el projectista ha d'obtenir dades subministrades per assaigs d'infiltració realitzats in situ en

de PiJBIM com BCASA, que podran aprovar solucions de drenatge sostenible en espais verds de manera
conjunta.

diferents emplaçaments de l'àrea per a drenar.

Les àrees dedicades a la vegetació podran actuar alhora com infraestructura de drenatge sempre que sigui
possible la integració paisatgística dels SUDS i la seva conservació segons els criteris de PiJBIM. Per tant,

Els projectes contemplaran també mètodes de laminació d’escorrentia i de reducció de l’erosió en
pendents, i s’ajustaran a les necessitats de gestió de l’escorrentia. Els SUDS han d’estar dimensionats en

COEFICIENTS D’IMPERMEABILITAT SEGONS EL TIPUS DE SÒL
Tipus terreny
K (m/s)
-2
-2
Graves
10 - 5·10
-4
-2
Sorra neta
10 - 10
Ràpida
-5
-4
Mescla de sorres
5·10 – 10
-5
-5
Sorra fina
10 – 5·10
-6
-6
Sorra llimosa
10 – 5·10
Mitjana
-7
-5
Mescla de sorres, llims i argiles
10 - 10
-7
-6
Llims
10 - 5·10
Lenta
-7
-8
Argilós
10 – 10

funció de la capacitat d’infiltració del terreny, i la seva justificació ha de formar part dels càlculs del projecte.

Figura 116. Coeficients d’impermeabilitat segons el tipus de sòl. Font: GTDSUDS

es podran fer servir, sempre sense detracció de las qualitats de l’espai verd i adaptant el disseny als seus
requeriments.
Els projectes d’espais verds que vulguin fer servir SUDS hauran d’incloure mesures de disseny per afavorir
la laminació de les escorrenties i l’arrossegament de materials, impedir l’abocament de cabdals a talussos i
pendents vegetades i afavorir la filtració abans de la infiltració.

El disseny dels SUDS estarà subjecte a les previsions de la “Guia tècnica per al disseny de SUDS a
d’execució dels SUDS i especialment temes com les pendents del terreny, el disseny de la vegetació, els
substrats i altres materials susceptibles de recepció per PiJBIM romandran subjectes a l’aprovació dels

Per al dimensionament dels SUDS serà necessari realitzar un assaig de permeabilitat del terreny natural de
la zona, per comprovar in situ la capacitat d’infiltració de l’aigua de pluja en el terreny. A l’Annex 3 de la
“Guia tècnica per al disseny de SUDS a Barcelona” es detalla el procediment a seguir per a realitzar

tècnics de PiJBIM.

l’assaig de permeabilitat del terreny.

Barcelona”. Independentment de la solució tècnica i la seva aprovació per part de BCASA, els detalls

Aquests assaigs ofereixen informació sobre la conductivitat hidràulica del sòl local que es poden comparar
amb les referències tècniques disponibles per determinar la conductivitat hidràulica del sòl saturat.
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Cal seleccionar l'assaig més apropiat segons els objectius del projecte i les característiques del drenatge
previst entre tots els mètodes per a la determinació de la conductivitat hidràulica saturada (K), entre els que

La capa i rases del drenatge agronòmic s’han d’executar amb materials d’alta porositat, nets i lliures de fins.
Es preferible aplicar materials molt fins a la capa de filtre i no fer servir geotèxtils com material de separació

es troben:

de les terres de jardineria. El geotèxtil, si s’ha d’aplicar, ha de separar el drenatge del terreny.

1)
2)
3)
4)

Es preferible que el reblert de les rases estigui format per grava més gruixuda que la capa de filtre o per un

Mètode de l’Infiltròmetre de Doble Anell o Assaig de Cilindres Concèntrics.
Mètode del Pou de Nivell Variable o Mètode de Porchet.
Mètode del Pou de Nivell Constant.
Mètode del Tensioinfiltròmetre.

gradient de graves, col·locades sobre un fons de terres de rebaix lleugerament compactat, sobre un llit de 5
a 10 cm de gruix de sorra fina, i cobertes com mínim amb una capa de 10 cm del mateix material, també es
pot fer servir canonades perforades o material equivalent quan el càlcul hidrològic indiqui la necessitat de
drenar amb molt alta eficiència.

El mètode del “Pou de Nivell Variable” o de Porchet, és un dels mètodes més populars per la seva

També es poden fer servir rases de drenatge aïllades, sense capa de filtre global; en aquest cas la rasa es

versatilitat per estimar (K) però té com a inconvenient que presenta resultats sobreestimats que poden
induir a error. El mètode del “Doble Anell” és de fàcil aplicació a sòls agrícoles i altres sense presència de

formarà de la mateixa manera, però la capa superior de la rasa estarà reblerta amb terres de jardineria
franca-sorrenca de bona qualitat, per generar continuïtat amb las terres de jardineria.

pedres, graves o altres materials, com ara els que es troben als sòls urbans, raó per la qual no sempre
serà el més adequat per als projectes d’urbanització.

L’amplada mínima de les rases serà de 20 cm en el fons de la rasa, o proporcionalment superior en
dimensió al element de drenatge, amb un mínim de 5 cm d’amplada extra per cada costat a la part superior.

Per aquesta raó, per als projectes de SUDS es recomanen específicament els assaigs següents:

La fondària mínima de les rases serà variable en funció de la plantació i les condicions del terreny, i

a) Assaig de permeabilitat en rasa o BRE Digest 365, “Soakaway Design”
b) Mètode de Haefeli o mètode de l’Artesa

variaran entre els 50 cm per zones de gespa i els 150 cm que poden ser necessaris en zones d’arbrat.
La configuració per defecte del drenatge agronòmic serà en “espina de peix”, aprofitant la traça i pendent
natural del terreny sempre que sigui possible, i les rases de recollida - denominades col·lectors- estaran

Cal tenir en compte que els sòls de la ciutat de Barcelona són inherentment heterogenis. Els assaigs poden
donar dades excessivament desviades respecte al comportament hidràulic del sòl o respecte al

dimensionades per conduir el volum d’aigua capturat i conduir-la a d’altres dispositius de drenatge de més

comportament de l'àrea per a drenar, ja que l'experiència indica que els assaigs sobre el terreny acostumen

entitat, com ara pous, balses o dipòsits de drenatge per infiltració o altres SUDS.

a sobreestimar la conductivitat hidràulica dels sòls sorrencs i alhora infravaloren el mateix resultat per als
sòls argilosos.

També es possible connectar el reg agronòmic a un pou sobreeixidor que connecti amb embornals, o a
canonades que al seu torn evacuen l’aigua cap al clavegueram, segons les especificacions de BCASA,
però es preferible retenir l’aigua al terreny.

En la pràctica, aquesta possibilitat es tradueix en la necessitat d'utilitzar un factor de correcció de la
conductivitat hidràulica (u) per a cada tipus de sòl i en cada punt de l'assaig local, segons l'experiència i

En qualsevol cas, es essencial que sempre hi hagi un punt de recollida de l’aigua i un dispositiu definit per

dades empíriques que el projectista pugui recollir.

tractar la seva infiltració o vessament.

FACTORS DE MODULACIÓ DE (K) OBTINGUT PER ASSAIG LOCAL
Tipus de sòl
Factor de modulació del sòl (u) per a convertir (K) puntual en (K) per superfície.
Sorrenc
0,5
Francosorrenc
1,0
Francoargilós
Argilosorrenc
2,0
Argilollimós i Argilós
Figura 117. Factors de modulació de la conductivitat hidràulica saturada (k) obtingut per assaig local

El disseny de la solució de drenatge agronòmic ve determinat per les corbes de nivell del terreny -drens
longitudinals, transversals, oblics o en ziga-zaga- i per la disposició de les rases de drenatge envers els
col·lectors -graella, pinta o espina de peix- i per tant s’han de considerar les pautes següents:
1) Establir la fondària mínima de les instal·lacions de les rases de drenatge tenint en compte la fondària
de les arrels dels elements vegetals a implantar i les condicions del terreny.
2) Determinar l’espai entre rases de drenatge depenent de la fondària de la instal·lació, de la tolerància a
l’entollament de l’espècie seleccionada i del tipus de sòl.
3) Determinació del pendent i la longitud de les rases de drenatge tenint en compte que s’han de projectar
amb el major grau de pendent possible per desaiguar el màxim cabal amb la mínima secció.
4) El pendent mínim ha de ser del 0,5%. En terrenys amb pendent es pot traçar el dren de manera
paral·lela a la superfície del mateix.
5) En terrenys planers la longitud màxima de les rases no ha de superar els 300 m i però en terrenys amb
pendent natural pot arribar als 1.000 m.
6) El diàmetre dels drens i dels col·lectors dependrà del cabal que han de conduir i del pendent amb què
s’han instal·lat.

Generalment, els dispositius d'infiltració no són recomanables en terrenys a tocar d’edificacions i
estructures subterrànies, amb molt fortes pendents, o amb sòls ubicats sobre capes impermeables
superficials o altres que puguin generar la re-emergència de l'aigua infiltrada en forma de font a mitja
vessant,
Els dispositius d'infiltració tampoc no són recomanables en sòls que presentin salinitat alta, o en aquells
susceptibles a la dispersió de les seves partícules perquè la seva mineralogia rebutja la presència d'aigua
fins i tot quan la seva velocitat hidràulica és pràcticament nul·la, com ara les argiles dispersives.

La instal·lació dels tubs drenants s’ha de dur a terme seguint les especificacions tècniques següents:

9.1.2.

a.
b.
c.
d.

Drenatge agronòmic

El drenatge agronòmic s’ha d’executar formant mitjançant una capa de sorra o grava fina neta que actuï

Les mides de la rasa les determina el diàmetre del tub de drenatge.
Cal instal·lar un llit de gravetes de aproximadament 10 cm per al tub de drenatge (3-5 mm Ø).
S’ha d’omplir la rasa amb graveta (3-5 mm Ø) fins a uns 40 cm per sobre la clau del tub.
Cal reomplir la rasa amb una capa de sorra de filtre, i anivellar-la amb la terra de jardineria.

com filtre i rases drenants situades sota el nivell de la xarxa de reg i de la terra de jardineria que actuïn com
col·lectors de l’escorrentia. El gruix de la capa de filtre i la fondària i amplada de les rases s’adaptarà a les
condicions del terreny.
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urbanístics. El seu objectiu és afavorir la retenció, el tractament i el drenatge localitzat de l’aigua de pluja
per a la devolució al medi o per a la utilització directa, sense necessitat de consum energètic ni de grans

SECCIÓ TIPUS DE RASA DE DRENATGE

infraestructures, aprofitant els processos naturals en la gestió del cicle de l’aigua.
Els SUDS faciliten la retenció, el tractament i el drenatge localitzat de l’aigua, ja sigui per reutilitzar-la com
per tornar-la al medi d'acord amb les condicions que exigeix la normativa, sense necessitat de consum
energètic ni de grans infraestructures, aprofitant els processos naturals i de gestió de la ciutat.
És necessari considerar l’aplicació de SUDS emmarcats en les accions de suport a les polítiques de gestió
del cicle local de l’aigua i com a solucions basades en la natura per augmentar la resiliència i l’adaptació
urbana als efectes del canvi climàtic.
Les accions que es duguin a terme han de considerar la gestió sostenible de les aigües pluvials i reduir el
risc d'inundacions urbanes i l'impacte ambiental dels abocaments del clavegueram en temps de pluja al
medi receptor.
En qualsevol cas, els projectes d’espais verds que puguin produir alteracions en el drenatge de la conca o

Figura 118. Secció tipus de rasa de drenatge

conques interceptades hauran d'introduir SUDS que garanteixin que l'eventual augment de l’escolament

9.1.3.

respecte el valor corresponent a la situació preexistent sigui irrellevant o pugui ser compensat dintre de
l’àmbit afectat.

SUDS

Per tal de reduir el impacte de la impermeabilització del sòl i reproduir en l’àmbit urbà el comportament
natural de l'aigua d'escorrentia, es recomana la instal·lació de SUDS en zones de nova urbanització o

Quan es consideri necessari, PiJBIM podrà exigir la realització d'un estudi preliminar estimant els
coeficients d’escorrentia abans i després de la intervenció, justificant aleshores la necessitat o conveniència

zones objecte de millora integral.

de les tècniques de SUDS, segons l'eventual augment de l'escorrentia produït per la impermeabilització o
urbanització de les superfícies. Aquest estudi serà exigible quan la superfície de la nova actuació suposi

Els SUDS són sistemes de drenatge tant alternatius com complementaris al drenatge convencional, que

almenys el 25% de la superfície total de la conca de captació o quan l’àmbit del projecte suposi de més de

permeten reproduir en l’àmbit urbà el comportament natural de l’aigua d’escolament:
1)
2)
3)
4)
5)

0,5 Ha d’àrea i la superfície permeable (parterres, escossells, sorrals) sigui inferior al 50% del total.

Augmentant el temps de concentració
Laminant els cabals
Reduint els volums
Augmentant la infiltració
Millorant la qualitat del medi

Les propostes de SUDS s’acompanyaran del corresponent càlcul dels volums d’aigua a tractar i el temps de
retorn estimat per cada sistema. La millor referència per començar a calcular aquest dispositius i sistemes
es la “Guia tècnica per al disseny de SUDS a Barcelona”, on es fa referència a les dades de Cicle de
l’Aigua de Barcelona.

El disseny dels SUDS ha de considerar els anomenats “quatre pilars” per a obtenir els beneficis

Les propostes de SUDS respectaran les necessitats de conservació de l’espai verd i l’ús ciutadà, i els

mediambientals, socials i econòmics esperats.

projectes de drenatge d’aquest tipus inclouran un estudi del cicle de vida i de la gestió i manteniment dels
SUDS proposats.

ELS QUATRE PILARS EN EL DISSENY DELS SUDS

9.1.4.

Condicions de disseny

La utilització efectiva de SUDS d’acord amb la “Guia tècnica per al disseny de SUDS a Barcelona” en àrees
verdes exigeix que la redacció del projecte contempli afavorir una sèrie d’estratègies que condicionen el
resultat final de la proposta.
És possible utilitzar dispositius d'infiltració de manera que capturin una fracció significativa de l’escorriment
superficial de la pluja de disseny (T) previst per al projecte. Les aigües d’escorrentiu poden arribar als
SUDS per diverses vies:
1) Per escorrentiu superficial. Els dispositius d'infiltració s’han de situar, en general, a la part inferior dels
plans de l'escorrentiu en què es divideixin les conques vessants.
2) Procedent d'altres dispositius d'intercepció, com ara cunetes, vorades, embornals o canals enreixats.
En aquest cas, el disseny ha de tenir en compte la transició entre uns tipus de dispositius i els altres, i
la necessitat de dissipar l'energia cinètica de l'aigua en moviment i la seva distribució de manera
uniforme per tota l'àrea del dispositiu, per evitar problemes d’erosió i d'arrossegament de materials.
3) Procedents de cobertes o terrasses d’edificis públics. L’aigua dels baixants es condueix des de les
cobertes als SUDS mitjançant tubs o canals. En aquest cas, precisa del permís explícit de PiJIM i
BCASA. En tot cas, el sobreeixidor i les arquetes de repartiment han d’estar a l’interior de l’edifici i el
seu titular és responsable del seu manteniment.

Figura 119. Els quatre pilars en el disseny dels SUDS. Font: CIRIA, 2015
Aquests sistemes comprenen un ampli espectre de solucions per afrontar la gestió de les aigües pluvials
des d’una perspectiva diferent a la convencional, combinant aspectes hidrològics, mediambientals i
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En cas que les aigües d’escorrentiu presentin un alt contingut de sediments, és obligatori introduir mesures

9.1.4.2.

de tractament preliminar de filtració de l'escolament, com ara franges filtrants, cunetes vegetades o dipòsits

Per retenir la fase inicial de cada esdeveniment de precipitació i afavorir el seu tractament in situ mitjançant
infiltració cal:

de sedimentació, per evitar el rebliment dispositiu i mantenir la seva capacitat drenant.
En general, es recomana afavorir una topografia formada per superfícies amb baix pendent i conques
capaces de retenir i laminar l’escorrentia sense generar grans desnivells. Cal evitar, en la mesura que sigui

1)
2)
3)
4)
5)
6)

possible, les modificacions del terreny existent en presencia de vegetació existent o hàbitats potencialment
valuosos, i mantenir el drenatge natural del terreny, la topografia i l'estructura del sòl existent mitjançant els
següents criteris:
a) Disposar els dispositius de drenatge aprofitant els pendents i les lleres existents.
b) Permetre la inundació ocasional de les cotes baixes si no causa inconvenients.
c) Evitar la descàrrega d'aigua d'escorrentia incontrolada sobre lleres i superfícies.

Retenció

Afavorir la detenció natural mitjançant punts baixos localitzats a les àrees vegetades.
Intercalar àrees impermeables amb altres permeables.
Reservar els emplaçaments i espais oportuns per als dispositius d'infiltració.
Afavorir la filtració de l'escolament mitjançant superfícies vegetades.
Preveure la introducció d'estanys i aiguamolls vinculats al sistema de drenatge.
Fomentar altres tècniques alternatives de baix impacte que puguin resultar apropiades.

9.1.4.3.

Sobreeiximent

Les xarxes de SUDS i els dispositius han de disposar d’un sobreeixidor o funcionar de manera que l'aigua

És preferible evitar la formació de talussos amb pendent superior al 10% i formar bancals sempre que es

capturada vessi cap a altres mètodes de captura i control, com ara pous, reixes o embornals convencionals,
per a descarregar a la xarxa de sanejament general les pluges que excedeixin els seus límits de disseny,

pugui. Si no és possible evitar la creació de talussos, cal prendre una sèrie de mesures durant la fase de
disseny amb consideració del seu futur manteniment i estabilitat, per exemple, valorar la possibilitat

subjecte als criteris de BCASA.

d’incloure-hi tècniques d’estabilització i retenció de sòls, preferiblement amb materials naturals i elements
vius, sempre depenent de cada cas concret i subjecte a l’aprovació de PiJIM.

Els projectes que poden contemplar la no connexió dels SUDS al sistema de sanejament, però la no
connexió requereix un planejament que tingui en compte la meteorologia del lloc i la consideració del risc a

En excavar el volum necessari per a l'execució d'un SUDS es desestabilitza l'estructura del sòl, que tendeix
a respondre de manera dinàmica. També es trenca o altera l'espai d'intercanvi entre el sòl i la precipitació.

tercers. La seva viabilitat a llarg termini requereix un manteniment rigorós de les àrees desconnectades i els
projectes hauran de pressupostar de forma precisa les possibles despeses generades al llarg del cicle de

En el cas dels sòls sorrencs, la resposta pot esdevenir d'una forma ràpida, que desestabilitzi la mateixa

vida de la infraestructura i les eventualitats de manteniment i conservació.

excavació. Als sòls argilosos, que posseeixen major cohesió, aquestes respostes es manifesten en un
termini més ampli de temps.

La no connexió estarà sempre subjecte als criteris de BCASA i PiJBIM, que valorarà la seva capacitat per
gestionar la proposta, i que podrà donar la seva aprovació segons les previsions dels recursos i costs

Aquests sòls argilosos poden oferir més resistència al restabliment del intercanvi amb l'aigua de drenatge i
és freqüent que la mateixa excavació generi un front impermeable en els talls producte de l’excavació, que

estimats en el estudi de cicle de vida del projecte.

cal trencar. El temps de resposta i de restauració de l'equilibri depèn de factors entre els quals hi ha la
presència de vegetació, la granulometria, la consistència, la profunditat d'excavació, la humitat, la

9.1.4.4.

permeabilitat, l'estratigrafia i la climatologia.

La majoria de SUDS es projecten integrades en espais verds, i es doten d’una capa superior de vegetació,

Davant l'eventualitat d'una possible excavació per tal d'infiltrar, cal realitzar una anàlisi simplificat per obtenir
l'angle de talús estable per al tipus de sòl, especialment per a excavacions amb sol·licitacions externes

que realitza funcions com ara la retenció de contaminants i la retenció del sòl.
En el disseny de la vegetació dels SUDS cal tenir en compte els següents aspectes:

(trànsit o d'altres) o en el veïnatge de camins, edificacions o altres estructures.

9.1.4.1.

1) El règim hídric que precisen les diferents espècies que conformen la comunitat vegetal utilitzada, tant
per la seva implantació com per la seva supervivència a llarg termini,
2) Les condicions existents favorables a la biodiversitat, tals com els hàbitats d’espècies, l’orografia, la
vegetació, el drenatge i els possibles cursos d’aigua superficials o subterranis. Aquests s’han de
preservar sempre que sigui possible.
3) Els serveis ambientals i socials que els ciutadans esperen dels espais verds. Cal dissenyar els SUDS
amb criteris de foment de la biodiversitat que facilitin la reducció del consum hídric i dels ensums de
conservació.
4) Les necessitats de conservació i manteniment dels espais verds.

Laminació

Consisteix a retenir i fragmentar l'escorriment superficial sistemàticament per evitar que adquireixi un volum
i una velocitat significatius. Amb aquest objectiu és recomanable:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Vegetació

Capturar sovint l'escorriment i amb varietat de dispositius.
Donar continuïtat a les zones vegetades perquè actuïn de superfícies de laminació.
Restringir les àrees impermeables a la menor superfície possible.
Aplicar pendents mínimes en paviments i parterres.
Introduir cavallons, vores i reguerons als parterres o zones vegetades del projecte.
Fomentar la formació de petites terrasses en lloc de grans talussos.
Dissenyar els sistemes de contenció de terreny perquè laminen l'escorriment.
Aplicar tècniques de retenció de sòls.
Utilitzar paviments permeables sempre que sigui possible.

Per afavorir un model de gestió preventiu abans que correctiu, cal dissenyar els SUDS amb projecció de
futur, considerant el cicle de vida de l’espai, el desenvolupament de les espècies vegetals a mig i llarg
termini, les seves condicions edàfiques, i els seus requeriments en les condicions urbanes que imposa la
ciutat de Barcelona. Com tota infraestructura, cal dimensionar correctament tant la seva geometria com la
seva operativitat per obtenir el retorn de la inversió desitjat.

9.1.5.

Classificació dels SUDS

Els components dels sistemes de drenatge en àrees verdes es poden tipificar d'acord amb una gradació de
criteris. Un primer criteri es la classificació de “estructurals” i “no estructurals”. Els primers es poden
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considerar infraestructura pròpiament dita. Els segons son aquells que contribueixin a la seva gestió i
promoció, com ara la senyalització.

Els paviments porosos i cel·lulars també poden filtrar i infiltrar escorriment sempre que les seves bases i
subbases estiguin dissenyades a l’efecte, però el seu rendiment pot baixar significativament amb el temps.

Els sistemes de SUDS estructurals es poden classificar també com:

Tots aquests sistemes són compatibles amb sistemes de recuperació i reciclatge d'aigua de precipitació o
reg, i tots ells necessiten elements auxiliars i manteniment regular per al seu correcte funcionament i

1) Interns: es limiten exclusivament a l’àmbit del projecte.
2) Externs: superen l'àmbit del projecte i connecten amb col·lectors, lleres i rius.

conservació.

Els sistemes es componen al seu torn de xarxes i dispositius, que poden ser superficials i subterranis. Quan
els dispositius actuen sense estar connectats a una xarxa es coneixen com a localitzats.

De forma genèrica, els SUDS es poden classificar segons la seva configuració, la seva capacitat de gestió

Normalment, l'escorriment arriba a aquests dispositius de manera directa, des de la superfície on es
produeix l'escolament, fins a la zona on la capa superficial del dispositiu en permet la infiltració efectiva,

CLASSIFICACIÓ DELS SUDS A LA CIUTAT DE BARCELONA

de l’aigua de pluja, i la seva funció.

desprès de passar per alguna forma de filtratge.
L'aigua pot arribar al dispositiu indirectament, procedent de dispositius d'intercepció com ara embornals o
canals enreixats, però aquesta opció no es desitjable, ja que concentren l’escorrentiu sense filtrar ni millorar
la qualitat de l’aigua.
En presència de cabals amb un alt contingut de materials sedimentaris cal introduir mesures de tractament
preliminar de filtració de l'escolament, com ara franges filtrants, cunetes vegetades o dipòsits de
sedimentació, per mantenir-ne l’efectivitat hidrològica.
Els dispositius utilitzats amb més freqüència en drenatges per infiltració són rases, dipòsits i pous i a
efectes de càlcul i disseny:
a)
b)

Un dipòsit d'infiltració és equivalent a un estany obert de dimensions similars.
Els pous no són especialment efectius en comparació amb els altres dispositius.
TIPUS
Aljubs (R-ALJ)

ELEMENTS DE DRENATGE ALS ESPAIS VERDS
SISTEMES INTERNS

Dispositius

Superficials

Anivellació

Intercepció

Filtració
Infiltració
Emmagatzematge
Elements auxiliars

Subterranis

Infiltració

Desguàs

Elements Auxiliars

SISTEMAS EXTERNS

Rases drenants (F-RAS)

Pendents
Cavallons
Terrasses
Rigoles
Cunetes
Embornals
Canals
Pous
Franges vegetades
Cunetes vegetades
Paviments mixtos
Paviments permeables
Estanys
Aiguamolls
Dissipadors
Sedimentadors

Franges vegetades (F-FRA)

Cobertes verdes (F-COB)

Paviments permeables (I-PAV)

Pous, rases i dipòsits d’infiltració
/ detenció (I/D-DIP)
Escocells d’infiltració (I-ESC)

Rases
Dipòsits
Pous
Subsolatge
Drens
Tubs
Pous de decantació
Pous de connexió
Registres

Parterres inundables (I/D-PAR)

Cunetes vegetades (T-CUN)
Estanys i aiguamolls (T-EST)
Franges de biorretenció (T-BIO)

DESCRIPCIÓ
Són estructures que emmagatzemen d’aigua de pluja per al seu ús al voltant (rec, neteja). Poden
ser prefabricats o no, de diversos materials (polipropilé, formigó), i estar soterrats o a l’aire lliure.
Estructura lineal subterrània de captació i filtració d’aigua de pluja per a la seva conducció amb
flux reduït a punt de vessament, formada generalment per cel·les estructurals o graves,
embolicats amb geotèxtil i amb conducte de drenatge.
Són superfícies amb vegetació, en general disposades longitudinalment, que permeten que l'aigua
de pluja corri al seu través, reduint la velocitat del flux i aconseguint el filtrat (sempre que
l’amplària sigui suficient).
Terrasses d’edificis amb vegetació extensiva (generalment sedums, amb una petita capa de sòl i
no transitable) o intensiva (amb major varietat de vegetació de diferent tamany, substrat gruix i
generalment accessibles). Sobre la impermeabilització es posa una capa drenant.
Superfícies transitables que permeten el pas de l’aigua al seu través, l’emmagatzematge a la subbase (a base de graves i/o geocel·les) i la infiltració o evacuació a través de tubs o estructures
drenants. Poden ser superfícies continues poroses (formigó, asfalt, resines), modulars poroses
(gespa o graves reforçades, llambordes poroses)o modulars permeables (llambordes amb junta).
Estructura subterrània de laminació i acumulació d’aigua de pluja per a la seva infiltració al terreny
o vessament controlat, formada generalment per cel·les estructurals o graves, envoltats amb
geotèxtil.
Sistemes que permeten l’acumulació d’aigua al sobre d’uns substrats que compleix les condicions
edàfiques necessàries per a l’arbrat urbà però que resolen el problema de càrrega de trànsit
barrejant terra vegetal modificada amb pedra angular o cel·les estructurals.
Són depressions de poca profunditat amb vegetació, que aporten laminació de les aigües de pluja.
Poden fer les funcions d’estanys d’infiltració (de l’aigua al terreny) o de detenció (amb conducció a
punt de vessament).
Són llargs canals poc profunds, amb una pendent suau del terreny, on l'aigua de pluja corri a
través de la vegetació, reduint el flux i aconseguint el seu filtrat.
Llacunes artificials amb làmina permanent d'aigua dissenyats per millorar la qualitat de les aigües
de pluja i per laminar el cabal de vessament.
Grans escocells per generar espais de creixement radicular pels arbres i vegetació als carrers, al
temps que afavoreixen la laminació, el tractament i posterior infiltració d’aigua al terreny.

Xarxes

Superficials
Profundes

Figura 121. Classificació de SUDS aplicables a la ciutat de Barcelona segons la seva funció. Font: LID

Naturals

Rius i lleres

Artificials

Col·lectors
Dipòsits
Altres

Els SUDS poden tractar l’aigua de forma més biològica o més mecànica, amb un gradient de solucions
intermèdies capaces de gestionar un volum d’aigua variable. Classificar i tipificar aquests sistemes segons
la quantitat i la manera que tracten l’aigua d’escorrentia capturada permet generar una matriu que organitza
els diferents dispositius d’acord amb les seves prestacions.

Figura 120. Elements de drenatge als espais verds. Font: NTJ 01K Part 2.
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D’acord amb els criteris expressats, la taula adjunta mostra els principals tipus de SUDS Estructurals,
organitzats en nivell creixent de servei de tractament i de reducció de volum.

possible, que s’estima en 150 l/s/ha. Si es considera un valor mitja de 100 l/s/ha, resultaria en una infiltració
de 0,01 mm/s.

Els codis emprats a la tipificació destaquen, amb la primera lletra, la funció principal que realitzen (D:
Detenció, R: Retenció, F: Filtració, I: Infiltració, T: Tractament), contenint tot seguit les tres primeres lletres

CÀLCUL D’INFILTRACIÓ MITJA PER PAVIMENTS POROSOS

del nom del dispositiu.

9.1.6.
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Figura 122. Càlcul d’infiltració mitja per paviments porosos.

Paviments porosos i cel·lulars

Els paviments porosos o cel·lulars – també anomenats mixtos i/o permeables- es poden instal·lar com un
SUDS per si mateixos o per acompanyar altres sistemes i dispositius. S’han de col·locar sobre una base i

Aquest valor d’infiltració en zones de baixa pendent, on la velocitat de l’aigua sobre el paviment es reduïda,
els volum d’aigua poden ser considerables. Per tant, tenim en compte un temps d’una hora, es pot preveure

sub-base permeable, amb una capacitat d’infiltració equivalent al paviment con a mínim i amb sistemes de
recollida d’aigua per justificar el seu ús.

una infiltració de 36 mm, que es pot considerar significatiu.

Els paviments cel·lulars o mixtos son paviments flexibles, amb discontinuïtats, amb peces de diferents

9.1.7.

dimensions col·locats en sec sobre subbase porosa, separats en juntes de diferents gruixos permetent el
conreu de vegetació.

Selecció dels dispositius

A l’hora de seleccionar els tipus de SUDS és fonamental definir les prestacions i els objectius desitjats per
aquests sistemes. La següent taula resumeix els beneficis potencials de cada tipus de SUDS que solen

Aquest tipus de paviments presenten avantatges ambientals i pasatgistiques, però presenten limitacions
importants a llarg termini. Son aplicables només en llocs de baixa intensitat d’ús per vianants i no toleren bé

servir com a criteris de disseny, així com la magnitud estimada dels costos relatius de construcció i
manteniment:

la presencia de vehicles. Presenten moviment amb el temps, i son poc o res accessibles. La vegetació i les
peces del paviment no responen bé al trepig continuat, al trànsit de vehicles, la presencia de mobiliari urbà

BENEFICIS POTENCIALS DE CADA TIPUS DE SUDS

o de terrasses.
SUDS Tipus

Per regar la vegetació, s’ha d’incloure un sistema de reg que actua sobre el paviment, detall inherentment
ineficient. No son totalment compatibles amb el maquinari de sega ni responen bé a les reparacions,
especialment desnivells. La seva complexitat de conservació fa que no siguin recomanables si no
presenten al menys un 50% de superfície de superfície verda en relació al paviment, que ha de ser el més
horitzontal possible. Els dissenys d’aquest tipus de paviment s’hauran de consensuar amb PiJBIM, que en
qualsevol cas no acceptarà paviments que presentin menys del 33% d’àrea vegetada respecte a l’àrea total
pavimentada. En cap cas serà PiJBIM responsable del manteniment d’aquest tipus paviments.
Els paviments porosos estan constituïts per materials amb la capacitat d’infiltrar quantitats significatives
d’aigua al subsòl, aquest tipus de paviment pot estar constituït per materials continus o per peces,
normalment es basen en aglomerats asfàltics o formigó, encara que es poden trobar altres materials.
Presenten algunes avantatges en la gestió de l’escorrentia i poden afavorir la infiltració en certes situacions,
especialment sobre sòls estructurals i escocells correguts, però presenten algunes limitacions relacionades

Reducció
cabal
punta

Reducció del volum
d'escorrentia

Millora
Beneficis
Beneficis
qualitat
per al
per a la
de
Events
Events
ciutadà biodiversitat
freqüents extrem s l'aigua
++
++
+
++
++
++
++
++
+
++

Detenció

D-DIP dipòsits de detenció
D-PAR parterres de detenció
R-ALJ aljubs

++
++
+

Filtració

F-FRA franges filtrants
F-RAS rases filtrants
F-COB cobertes verdes

+
+

++
++
++

I-POU pous d’infiltració
I-DIP dipòsits d’infiltració
Infiltració I-PAV paviments permeables
I-PAR parterres inundables
I-ESC escossells d’infiltració

++
++
++
++
+

++
++
++
++
++

T-BIO franges de bioretenció
Tractam ent T-EST estanys d’infiltració
T-CUN cunetes vegetades

++
++
++

Cost
constr.

Cost
m ant.

Baix
Baix
Baix

Baix
Baix
Baix/Mig

++
++
++

+
+
++

+
+
++

Baix
Baix
Alt

Baix/Mig
Mig
Mig/Alt

++
++
++
++

++
++
++
++
++

+
+
+
++
+

+
+
+
++
++

Baix
Alt
Alt
Mig
Mig

Mig
Mig
Mig
Mig
Mig

++

++

++

+

++
++
++

++
++
++

++
++
++

Mig
Baix
Baix

Mig
Baix
Baix

++ Compliment objectiu probable
+ Compliment objectiu possible, si especialment dissenyat

amb la seva tendència a colmatar-se amb el temps.

Nota: El barem de costos de construcció i manteniment per als diferents tipus de SUDS es per referencia
Figura 123. Beneficis potencials de cada tipus de SUDS estructural.

No es poden fer servir en emplaçaments amb arrossegaments freqüents de materials granulars i matèria
orgànica, com potser peus de talussos sense cunetes de recollida d’aigua o sense sistemes de retenció de
sòls. Tampoc funcionen de forma eficient en llocs on han d’actuar com recollida de l’escolament d’altres
superfícies, o amb grans pendents. S’han de netejar amb aigua a pressió amb certa freqüència per garantir
el seu correcte funcionament, el que fa que no siguin totalment compatibles amb els paviments mixtos. En

Cal tenir en compte els condicionants de l’entorn, els costos de construcció i manteniment, reparació i

cap cas serà PiJBIM responsable del manteniment d’aquest tipus paviments.

beneficis ambientals i socials dels SUDS envers tots els costos que es puguin donar durant la vida útil de la

reposició dels dispositius mitjançant una eina d’estimació multicriteri, que permeti valorar també els
infraestructura.

Excepcionalment, es podran fer servir paviments mixtos i permeables en el conjunt d’una estratègia de la
gestió de l’aigua i el verd urbà. La proposta de disseny vindrà acompanyada d’un estudi del cicle de vida de

Aquestes eines combinen criteris quantitatius (per exemple costos i emissions) amb altres criteris qualitatius
i qualitatius, de forma que es pugui decidir entre diferents opcions de drenatge amb una informació més

la solució dels paviments i d’un pla de gestió i manteniment dels mateixos, que haurà de ser aprovat amb el
vist i plau de PiJBIM, i els responsables de Vialitat i Districte.

completa i una visió més integrada dels beneficis d’una gestió de l’aigua de pluja sostenible. En aquest
sentit, es recomana fer servir l’eina E²STORMED per realitzar una avaluació multicriteri del SUDS.

Per aprofitar la permeabilitat del paviments, es recomana utilitzar elements porosos que deixen passar
l’aigua amb una la capacitat de filtració no inferior a 60 l/s/ha. Idealment, seria preferible arribar al màxim
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9.1.8.

Caracterització hidrològica i càlcul d’escorriment

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

El disseny i dimensionament dels SUDS es farà d’acord amb la “Guia tècnica per al disseny de SUDS a
Barcelona”, però en casos on es vulgui obtenir alguns paràmetres inicials per a projectes de drenatge
d'espais verds mitjançant SUDS es recomana l'aplicació d'un mètode simplificat d'estimacions i
dimensionament de dispositius de drenatge per infiltració, basat també en un model hidrològic simplificat.
La correcta aplicació del mètode proposat es limita al càlcul de l'ordre de magnitud aproximat del volum
d'excavació necessari per construir dispositius de drenatge capaços de capturar i infiltrar el cabal
d'escorriment de disseny per a una conca simplificada donada. El projectista farà servir mètodes de
caracterització hidrològica més sofisticats un cop superada la fase d'estimació i dimensionament preliminar
del dispositiu d'infiltració.
Aquest mètode és apte per a la seva aplicació en l'estimació de les necessitats de drenatge per infiltració
en àrees d’alimentació de dimensions no superiors a 4 hectàrees i plans d'escorriment que presenten
condicions físiques i meteorològiques d'escassa complexitat, sempre sota condicions no crítiques per a la
seguretat les persones si es produís la falla del dispositiu.
Es tracta d'un mètode estimatiu, basta en la Norma Tècnica de Jardineria NTJ 01K Part 2 i els resultats
obtinguts mitjançant aquest model poden resultar conservadors per a esdeveniments meteorològics

Figura 125. Distància de seguretat. Font NTJ 01K Part 2.

superiors a (T=2). Per tant, l'aplicació d'aquest mètode no substitueix la normativa aplicable en cada cas, ni
el coneixement, ni l'experiència del projectista en la redacció de projectes, ni les particularitats del problema
que cal resoldre d'acord amb el seu criteri professional.

9.1.10.

Accions no estructurals

Cal que les actuacions de SUDS contemplin mesures i accions no estructurals a l'àmbit dels SUDS,
MODEL HIDROLÒGIC SIMPLIFICAT

especialment l’ús de pictogrames específics, per exercir una labor didàctica del seu paper en reduir el risc
d’inundació, la contaminació del medi ambient, etc, tot seguint el criteri de PiJBIM.

9.1.11.

Cicle de vida

Els SUDS tenen unes necessitats específiques de conservació i per tant no són totalment assimilables a les
categories existents d'infraestructures urbanes. Les tasques de jardineria associades específicament amb
el manteniment dels SUDS no són assimilables amb les del manteniment general dels espais verds, ja que
el funcionament i prestacions dels dispositius es poden veure afectats per la modificació o absència del seu
manteniment específic.
Per tant, és necessari formar als mantenidors dels SUDS en el funcionament i conservació d'aquestes
infraestructures i desenvolupar plans i programes de conservació específics i avaluables en els seus
resultats.
La absència, reducció o eliminació del manteniment dels SUDS pot resultar en una baixada substancial del
seu rendiment i una reducció del seu cicle de vida a llarg termini, el que a la pràctica suposa un
malbaratament de la inversió realitzada en la seva implementació a l'espai urbà.
La manca de manteniment pot esdevenir en la necessitat de realitzar costoses reparacions,
reemplaçaments o reconstruccions dels dispositius per a restablir les funcions per les quals han estat

Figura 124. Model hidrològic simplificat. Font NTJ 01K Parte2.

dissenyats. Per les seves característiques, si no es realitza un manteniment adequat, alguns dispositius
poden tenir un cicle de vida estimat relativament curt, fins a 20 anys, ja que són proclius a la rebliment i

9.1.9.

susceptibles a la compactació del terreny.

Distància de seguretat

Com per a tota infraestructura, és important avaluar la conveniència de la instal·lació d'un tipus o un altre de

Per tant, és important considerar un manteniment a mitjà termini que inclogui procediments d'adaptació o

dispositiu SUDS, especialment en entorns urbans consolidats, i que la solució global contempli la

millora substancial dels mateixos, tals com la neteja de graves, reposició de geotèxtils i revegetació.

possibilitat de fallida o sobreeiximent.

Els SUDS que apliquen sistemes de biofiltració vegetals no permeten una distinció clara entre la fase

Per tant, cal situar els dispositius d'infiltració a la part inferior de l'àrea d’alimentació o conca i considerar la

constructiva i operativa, ateses les característiques dels materials vius: estan en creixement permanent i

distància mínima entre aquests i les edificacions o estructures existents.

s'han de mantenir des d’abans del final de l'execució d'obra.
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El projecte de SUDS haurà d’incidir en les mesures de conservació previstes, que estaran adaptades al

Les diferents tasques de manteniment a realitzar es classifiquen en funció de la freqüència de realització

clima mediterrani coster i a la intensitat d'ús de l'espai urbà de la ciutat de Barcelona, tot segons el criteri de

d’aquestes, segons:

PiJBIM. Per assegurar un funcionament adequat dels SUDS, com de qualsevol altra infraestructura, és

a) Manteniment preventiu o periòdic: el que es du a terme regularment (normalment amb periodicitat
mensual i anual), i per tant, de gestió programable.
b) Manteniment ocasional o adaptatiu: conjunt d’accions que previsiblement seran necessàries al llarg del
cicle de vida, però en menor freqüència i menys predictibles que les de manteniment periòdic (entre
anual i cada 10 anys o més).
c) Manteniment correctiu: el destinat a deixar un espai, un element o un servei determinat en l’estat en
què es trobava abans del deteriorament, alteració o el cessament de la seva aptitud. En principi no és
necessari, però s’haurà de realitzar aquest manteniment com a conseqüència de situacions
inesperades com accions vandàliques, pluges excessivament fortes que deteriorin les estructures, etc.
És a dir, en principi, s’aplica quan sigui necessari. Les necessitats de manteniment correctiu es
detecten durant les operacions de manteniment preventiu o les inspeccions. Quasi inevitablement,
algun tipus de rehabilitació serà necessària al llarg del cicle de vida dels sistemes.
d) Inspeccions: en funció del seu nivell, es pot distingir entre:
i.
Revisió ordinària: duta a terme per personal no necessàriament qualificat, que participa en el
manteniment dels SUDS o de viaris i zones verdes en general. Es detecten anomalies degudes a
accidents, vandalisme, etc. així com situacions deficients de neteja, i es registren en un comunicat
de revisió ordinària. Normalment es fan al mateix temps que les tasques de manteniment periòdic o
de manteniment de carrers i espais oberts. Tasques dins d’aquesta categoria serien les revisions
ordinàries a la recerca de possibles obstruccions i la revisió ordinària en recerca d’àrees
erosionades.
ii.
Inspecció tècnica: revisió periòdica detallada, duta a terme per personal qualificat especialitzat per
a cada àmbit d'inspecció, els resultats de la qual es reflecteixen en fulls de servei o informes
tècnics. Inclou el seguiment, el monitoratge i l’avaluació dels SUDS. Més concretament, es poden
esmentar tasques com la inspecció tècnica de les superfícies de filtració buscant possibles zones
compactades i entollaments i la inspecció tècnica de les estructures d’entrada i els sistemes de
pretractament per analitzar l’acumulació de sediments.

important dur a terme les següents accions, durant la fase de redacció de projecte i d’execució de l’obra:
1) Identificar, des de la fase de disseny conceptual, les necessitats de manteniment per a cada dispositiu
inclòs en el sistema de drenatge.
2) Identificar quins seran els responsables del manteniment dels diferents elements que componen el
sistema.
3) Desenvolupar un pla de manteniment on s'incorporin detalladament els requeriments establerts per a
cada dispositiu.
4) Vetllar perquè l’execució de l’obra es realitzi seguint les especificacions definides en el projecte.
5) Mantenir els sistemes adequadament des del moment de la construcció fins que, si escau, es lliurin als
propietaris.
6) Transferir formalment la responsabilitat sobre les tasques de manteniment i operació, si escau.
7) Dotar econòmicament el manteniment específic per a la tipologia dels dispositius dissenyats.

9.1.11.1.

Pla de manteniment

Cada tipus de SUDS té associades unes tasques concretes de manteniment a realitzar, per tant el projecte
haurà d’incloure un pla de manteniment específic del projecte. En aquest sentit, el disseny dels SUDS
haurà de tenir en compte les tasques de manteniment associat i garantir que aquestes es puguin realitzar
correctament, en termes d’accessibilitat, seguretat i eficiència.
El pla de manteniment dels SUDS ha de ser breu i concís, adaptat als dispositius seleccionats i executats, i
ha d'incloure els següents aspectes:
1) Localització dels dispositius SUDS.
2) Característiques principals del dispositiu (tipus, dimensions, detalls i descripció dels elements que el
composen, nombre i tipus de sobreeixidors, si escau, i altres).
3) Anàlisi de riscos i vulnerabilitats del dispositiu.
4) Definició d’indicadors visuals per a detectar les necessitats de manteniment.
5) Definició de les tasques de manteniment associades al tipus de SUDS executat.
6) Pla d'acció davant un esdeveniment d'abocament accidental de contaminants.
7) Recomanacions per a terceres companyies que hagin de realitzar obres.
8) Persones de contacte en cas de detectar fallades.
9) Fulls de registre i d'inspecció de les activitats de manteniment.

A banda de la seva periodicitat, les diferents tasques de manteniment es poden classificar també en funció
del motiu de la seva necessitat, ja sigui per conservació del verd o per manteniment de la funció de gestió
de l’aigua d’escorrentiu. Així, les accions de manteniment es poden classificar de la següent manera:



Verdes: s’inclouen les tasques de manteniment habituals d’un espai verd o paviment convencional, com
ara regar, tallar la gespa, poda, neteja, etc.
Blaves: s’inclouen les tasques associades a la gestió d’aigües d’escorrentiu urbà. Inclou les actuacions
necessàries per a mantenir la capacitat de gestionar el volum i els contaminats generats a la conca
vessant al dispositiu.

TASQUES DE MANTENIMENT ESTÀNDARD PER SUDS

9.1.11.2.

Definició de les tasques de manteniment segons la tipologia.

En aquest apartat es classifiquen de forma general les tasques de manteniment a realitzar segons la
tipologia del dispositiu. Els principals factors que influeixen a l’hora d’establir el tipus i la freqüència de
manteniment necessaris per als diferents components dels SUDS són:
1) Els components dels SUDS: gespa, materials granulars, estructures metàl·liques o de formigó, etc.
2) La grandària de la conca de drenatge que vessa a cada dispositiu SUDS, que tindrà efectes sobre el
potencial erosiu i la càrrega de sediments acumulats.
3) Els usos del sòl a la conca de drenatge.
4) El nivell d’activitat de construcció en la conca drenada.
5) Els tipus de plantes emprades als SUDS, així com el disseny de plantació i les tipologies d’hàbitats
creades.
6) Els requeriments estètics i recreatius de l’àrea (la freqüència de les tasques de manteniment en els
SUDS vegetats sol ser major per qüestions estètiques que per les pròpiament funcionals).
7) Els objectius o les funcions dels SUDS: infiltració, laminació, emmagatzematge, etc.
Figura 126. Tasques de manteniment estàndard per SUDS.
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A la “Guia tècnica de SUDS” s’exposen les principals tasques de manteniment que cal realitzar per a

Pàgina buida.

cadascuna de les tipologies de SUDS aplicables a la ciutat de Barcelona.
A la taula inclosa a aquest document es mostren de forma general les tasques de manteniment que es
poden considerar de forma preliminar abans de redactar un proejcte de SUDS.
Els plans de manteniment específics per als SUDS projectats d’una zona concreta hauran de definir també
les freqüències de manteniment en funció del nivell d’ús establert per a l’àrea a urbanitzar. En qualsevol
cas, caldrà adaptar la periodicitat de manteniment definida a les necessitats de cada projecte.

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
Segons material i disseny
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Guia tècnica per al disseny de SUDS a Barcelona
NTJ 01K PART 2: Recomanacions de projecte de drenatge: dispositius d’infiltració.
NTJ 15B. Sistemes de biofiltració. Aspectes generals.
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10.

incloguin un plànol de superposició d’arbrat, reg, fanals i altre d'opacitat, amb indicació de zones d’ombra
produïda per la vegetació i l’arbrat. Si resulta inevitable instal·lació de fanals en parterres es prendran les

ENLLUMENAT

L’enllumenat públic es una eina important per facilitar l’ús i gaudiment dels espais verds, especialment dels
vials i els espais d’ús social més significatiu com àrees de jocs. Es important que l’enllumenat millori de

mesures més adequades per tal d’evitar els problemes de manteniment de l’enllumenat, tal com crear una
zona lliure de vegetació al voltant del fanal amb un material estable.

manera efectiva els nivells lumínics i l’eficiència energètica, però produint el mínim impacte possible sobre
la biodiversitat dels espais verds i respectant el tarannà i caràcter particular dels espais verds.

A efectes de l’estudi lumínic, cal desenvolupar una taula d’opacitat de la capçada de les espècies d’arbrat
proposades en el projecte. Aquesta taula estarà consensuada prèviament amb PiJBIM i els REPs

El disseny cal tenir en compte qüestions bàsiques, com el compliment de les exigències del plec

d’Enllumenat, i indicarà les espècies i els nivell d’opacitat estimats per al hivern i a l’estiu, tal com s’indica a

d’enllumenat, s’han de complir les disposicions de l’ordenança del medi ambient de la ciutat de Barcelona
sobre aquesta qüestió, i els fanals i llumeneres s’han d’escollir d’acord amb la normativa vigent.

l’exemple adjunt.

Els fanals han d’estar integrats en el disseny del jardí i adaptar-hi la funcionalitat de les seves
característiques. Les distancies de plantació de l’arbrat han de reflectir les necessitats de l’enllumenat
públic, especialment pel que fa a nivells d’uniformitat i distribució de fanals, que s’ha de minimitzar tot el
possible. No s’admeten fanals col·locats als parterres, en zones de plantació ni entre arbres que puguin
tapar la llum. Com norma general, els fanals i pericons d’enllumenat s’han de situar als vials i àrees
d’estada, i han de ser accessibles als vehicles de manteniment.
RELACIÓ ARBRE I NIVELL D’OPACITAT

Figura 127. Relació entre especies d’arbre i nevell d’opacitat. Font: Nuno Almeida LaBA
PiJBIM no admet solucions de disseny basades en la poda d’esporga continua de la vegetació per permetre
el pas de la llum, anomenada “poda lumínica”. Les solucions de projecte per enllumenat han de ser
compatibles amb la vegetació especificada al projecte i respectar les distàncies mínimes per la plantació
d’arbrat.
El sistema de reg del arbres es una prioritat per PiJBIM, i es essencial que no pugui podrà entrar en
conflicte amb els fanals i altres elements d’enllumenat en cap cas. Cal que els projectes d’urbanització
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11.

Les portes en particular, han de ser de dimensions coherents amb el seu ús, les propietats estructurals dels
materials emprats i necessitats de conservació. Els dissenys han de ser intrínsecament estables i segurs, i

INFRAESTRUCTURES

Les infraestructures d’espais verds responsabilitat de PiJBIM inclouen àrees de joc infantil, àrees per a gent
gran, circuits de salut i cal.listenia, àrees d’esbarjo per a gossos, la senyalització i els tancaments dels

en cap cas es recepcionaran sistemes de portes o tancament que per les seva configuració o dimensions
puguis suposar un perill per a les persones.

espais verds, i els centres de treball, magatzems i molls de descàrrega de PiJBIM.
El sistemes de tancament hauran de ser senzills, de materials durables i sostenibles, i especificats segons
els criteris de manteniment i reposició de PiJBIM.

En general, i atesa la complexitat normativa que implica el disseny d’algunes d’aquestes infraestructures, la
redacció de projectes que incloguin aquestes i s’hagin de recepcionar per PiJIM hauran de seguir tant els

Com a norma general, les portes acompliran els següents criteris:

documents vigents i com les prescripcions particulars dels tècnics de PiJBIM.

11.1.

1) Les fulles de les portes seran lleugeres, fàcils d’operar i segures en cas de fallida.
2) Les fulles no excediran els 2 m d’amplada excepte sota l’aprovació explícita de PiJBIM.
3) Quan una porta necessiti rodes pel seu pes, caldrà que aquesta disposi de guies, registre i que siguin
de fàcil manteniment i substitució.
4) Les guies de les rodes no estaran a tocar de parterres o a punts baixos que es puguin omplir de terres.
5) Caldrà col·locar topall a la part alta de la fulla de la porta per evitar que es puguin sortir els perns i que
caigui.
6) A totes les portes s’assegurarà que una vegada obertes quedin bloquejades amb un mecanisme de
fàcil operació i que l’obertura sigui esmorteïda per evitar cops que facin patir l’estructura i els perns.
7) Els motors seran els adients per les tipologies de les portes (dimensió, pes i morfologia).
8) La pintura de la porta no cobrirà els forats per engreixar dels perns i no bloquejaran els passadors.
9) El pany de la porta i els tots els mecanismes d’obertura i tancament habitual es situaran a una alçada
accessible a uns 90 cm de la cota del terreny.
10) Quan PiJBIM se n’encarregui de gestionar l'obertura i tancament de portes, el pany i la clau haurà de
ser estàndard de PiJBIM sense excepció.
11) El disseny de la porta en general estarà subjecte al criteri del Departament de Prevenció de Riscos
Laborals de PiJBIM pels aspectes referents a la seva operació i manipulació.
12) Totes les portes i tanques, mantingudes o no per PiJBIM, hauran d’obtenir de fabricants i instal·ladors
certificats de bona execució i termini de garantia no inferior a 15 anys per totes les seves parts.
13) El disseny de portes i tancaments estarà subjecte a una avaluació de riscos formal per part del
projectista, que haurà d’incloure’l a la memòria del projecte.

CENTRES DE TREBALL

Cal que els espais verds amb una superfície de plantació propera o superior als 5.000 m² estiguin dotats
d’un local de manteniment tipus magatzem i de lavabo per als ciutadans, sempre que PiJBIM així ho
requereixi.
Quan l’espai verd previst tingui una superfície propera o superior als 30.000 m² —ja sigui parc, plaça o
jardí— cal preveure un edifici de manteniment que permeti l’alberg de les brigades municipals, així com de
locals propis d’emmagatzematge de productes, eines o estacionament de vehicles i gestió de residus,
sempre que PiJBIM o el Departament de Neteja o requereixi.
Al document “Pla Director del Centres de Treball de Parcs i Jardins, 2019-2020” queda reflectida tota
l’estratègia de referència d’aquest espais. Pel que fa a nous espais d’aquest tipus, als annexes del
document s’indiquen el punts següents:

1) Requeriments per a nous centres de treball.
2) Criteris generals de manteniment de centres de treball.

Atès el risc latent per operaris i ciutadans en la configuració de cert tipus de tancaments i portes, PiJBIM
podrà rebutjar la recepció portes especialment complexes i pesades, o que presentin un risc per les

El molls de descàrrega vegetal, seguiran els criteris recollits al document “Condicions tècniques dels molls
de descàrrega dels espais verds” de PiJBIM.

persones en cas de fallida estructural o caiguda accidental.

11.2.

ACCESSIBILITAT I TANCAMENT

PiJBIM no recepcionarà ni operarà portes tipus ”llibre”, amb múltiples fulles, o altres similars que presentin
una complexitat innecessària o derivada de consideracions exclusivament estètiques.

Els espais verds precisen mesures per gestionar el seu aforament, protegir el patrimoni vegetal i
generalment garantir l’accessibilitat de persones i equips de manteniment de forma segura i ordenada. Per

11.3.

tant, el projectes hauran de contemplar l’estudi de l’aforament de l’espai, tant com dels sistemes de
tancament i control d’accés.

MOBILIARI URBÀ

Els elements de mobiliari urbà poden ser bancs, papereres, fanals, fonts d’àrees de gossos, jardineres,
fites, límits de parterres permanents, baranes, aparcaments de bicicletes, contenidors de recollida selectiva,
cistelles de bàsquet, taules de pícnic i de ping-pong.

Els sistemes de tancament i control d’accés estaran subjectes als criteris de PiJBIM, especialment els
REPs i els tècnics del Departament d’Infraestructures, que determinaran la viabilitat del seu ús i
conservació amb criteris de seguretat laboral i per les persones.

Els elements que seran objecte del manteniment per part de PiJBIM, dintre de les seves competències,
estaran continguts al Recull d’Elements Urbans. És important la sobrietat en el disseny i varietat dels
elements, amb consideració del seu cicle de vida, conservació, reciclatge i reposició.

Per norma general, l’amplada de pas mínim dels vials i portes vendrà determinada per l’amplada dels
vehicles de manteniment, siguin per jardineria, enllumenat o altres. Aquesta amplada mínima de pas lliure
d’obstacles –mobiliari, fanals, vegetació i altres- s’estima en 2 metres per vehicles petits i en 3 metres per a
camions. També s’ha de considerar la forma i pendents del terreny, així com la altimetria i obstacles que es

PiJBIM es responsable d’alguns elements de mobiliari urbà que s’instal·len als espais verds, però no tots, i
en cada projecte, cada REP es farà responsable dels seus elements.

pugui trobar els vehicles i plataformes de manteniment que treballin en alçada, per exemple, vehicles i
plataformes de poda d’arbrat i enfiladisses.

El mobiliari es situarà fora de parterres, gespes i zones vegetades en general, especialment els elements
d’enllumenat, atès que poden interferir amb els sistemes de reg, dificulten les tasques ordinàries de
manteniment i es deterioren amb més facilitat. Quan no sigui possible evitar aquests emplaçaments, per

Els projectes d’espais verds hauran de representar els recorreguts dels vehicles previstos, els seus
amidaments i espais de maniobra i posicionament, en funció del vehicle necessari, i els vials utilitzats, tot

raons tècniques exclusivament, els elements de mobiliari s’instal·laran en una zona pavimentada al seu
voltant d’acord amb les especificacions dels REPs de PiJBIM.

per l’ aprovació de PiJBIM.
Les portes i sistemes de tancament que es puguin especificar per als projectes d’espais verds necessiten
complir uns paràmetres de seguretat i durabilitat coherents amb la resta dels elements de mobiliari públic.
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La distribució del mobiliari urbà de repòs, com per exemple els bancs, ha de respondre també a criteris de
confort climàtic, per permetre la incidència del sol al hivern i la protecció d’aquest a l’estiu, mitjançant arbres

També es poden col·locar en l’interior del parc, en funció de l’ús dels espais concrets, per exemple en
zones de repòs i contemplatives per indicar la possibilitat o no de jugar a pilota a la gespa, la prohibició de

o una pèrgola.

trepitjar l’herba o la possibilitat o no d’entrar-hi amb animals, així com en determinats recorreguts.

És essencial que els elements de mobiliari urbà siguin compatibles amb la vegetació arbòria i amb el seu

La senyalització d’informació ha d’indicar les característiques de l’espai i les possibilitats d’ús i gaudi que

desenvolupament futur, especialment l’enllumenat, i els bàculs d’una instal·lació d’enllumenat públic en una
zona arbrada han de ser els òptims pel port de les especies emprades.

comporta. En ocasions, els grans parcs disposen d’un patrimoni vegetal, cultural o històric que mereix ser
explicat a través d’elements de senyalització específics. Les dimensions de la zona verda són les que
determinaran la necessitat de disposar de peces de senyalització especials per indicar a l’usuari on es

En projectes sense arbrat existent la solució passarà per distanciar els arbres nous a plantar, mentre que

troben determinats serveis, o els diversos itineraris que ofereix la zona verda en temes culturals o vegetals.

als projectes amb arbres existents s’haurà d’adaptar la tipologia de fanal a la vegetació. PiJBIM no
autoritzarà la retirada d’arbrat per introduir o fer servir dissenys de fanal triats de forma arbitraria.

El Manual de senyalització per als espais verds públics de Barcelona estableix diferents tipus de
senyalització,

Cal que, de forma prospectiva, el projecte faci previsió dels sistemes de límits de parterres permanents que
PiJBIM podrà instal·lar en cas de necessitat, sigui per canvi d’ús de l’espai, per petició del Districte o per

SENYALITZACIÓ D’ESPAIS VERDS

impossibilitat de mantenir la vegetació degut al trepig continuat.

DIRECCIONAL
(Clúnia)

Situada als accessos dels parcs, conté un resum de tot el que s’hi pot trobat al interior i
és la peça que recull més acuradament els criteris d’accessibilitat. Inclou un plànol tàctil
i anotacions en Braille, la qual cosa facilita l’orientació i la localització dels serveis i
equipaments als visitants amb dificultats visuals.

pressupost pel període d’implantació de jardineria i període de garantia, com mínim. Aquest tipus de límits
de parterres provisionals temporals seran potestat exclusiva de PiJBIM, que determinarà quins models fa

NORMATIVA

Serveix per identificar un espai, un servei, un equipament o una activitat. (Àrees de ...)

servir d’acord amb les seves necessitats de gestió.

DIRECCIONAL

Indica els recorreguts i facilita l’orientació a dins del parc.

En tot cas, el mobiliari urbà s’ha d’escollir d’acord amb la Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans

CONDUCTIVA
(Pictogrames)

El respecte a l’entorn, ja sigui en relació amb la vegetació o amb qualsevol component
del mobiliari urbà, és present en el senyal, que recorda les accions aconsellables i
també les prohibides. S’ha de fer servir molt ocasionalment, per reforçar les normes
generals d’aplicació i els missatges a l’entrada dels espais verds.

EXPLICATIVA

Recull una informació concreta que pot ser interessant: per exemple de tipus botànic o
didàctic, que expliquin i facin divulgació de les funcions dels espais.

USOS

Inclou esquemes per fer exercicis de tonificació en els circuits esportius.

S’ha de diferenciar aquests límits permanents -que es poden incloure al projecte per executar en obra, o
com previsió per al futur- dels límits de parterres provisionals, que s’han de preveure al projecte i

de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de
Barcelona. Annex B. Criteris d’ubicació dels elements urbans a l’espai públic. Pel que fa a elements nous,
es podran realitzar proves pilot, que estaran explícitament autoritzades per la Direcció de Conservació i els
REPs de PiJBIM.
Si les proves no resulten satisfactòries, en els 2 anys posteriors a la seva instal·lació, PiJBIM podrà exigir la

Figura 128. Senyalització d’espais verds

retirada i substitució dels elements a càrrec de l’òrgan gestor del contracte.

11.4.

La inclusió de la resta de tipologies de senyalètica dependrà de les característiques concretes de l’espai i,
en tot cas, caldrà consultar-la amb els serveis tècnics de PiJBIM. Independent del tipus de rètol, text i/o

SENYALITZACIÓ

Tots els espais verds subjectes a recepció per part de PiJBIM hauran de incloure documents amb la

dibuix, els senyals han de tenir una mida i presentar un color que permetin que siguin llegibles a una
distància mínima de 3 m.

definició i detall de la seva senyalització. Si l’espai verd supera els 10.000 m², cal presentar un projecte de
senyalització elaborat segons el Manual de senyalització pels espais verds públics de Barcelona, que ha de

Tots els senyals i rètols s’han de col·locar fora dels parterres o escocells, i s’han de col·locar orientats

ser validat per PiJBIM.
En general, existeixen dos tipus de senyalitzacions: la informativa i la direccional. Els objectius són diferents

convenientment, en funció dels itineraris preferents dels vianants. L’ancoratge i la construcció s’han
d’executar d’acord amb el tipus d’estil especificat al “Manual de senyalització per als espais verds públics

i, per tant, el seu desenvolupament gràfic i industrial, també. Les propostes de senyalització seran clares i

de Barcelona”.

senzilles, sense proliferació de pictogrames o altres senyals. El criteri ha de ser de màxima economia i
claredat en la situació i exposició d’informació, i els missatges han ser únics, curts, clars i de fàcil

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
Per unitats (u.).

interpretació i situats preferentment a les entrades dels espais verds.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La senyalització que proporciona informació ha de figurar en els accessos de la zona verda, i s’estructura

Manual de senyalització per als espais verds públics de Barcelona
Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions
particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris d’ubicació dels
elements urbans a l’espai públic.

en dues categories: serveis, i recomanacions d’ús i respecte. Com a serveis s’entenen la ubicació i
l’existència de locals de primers auxilis, lavabos públics, instal·lacions esportives, àrees de joc, espais
reservats per a gossos i concessions de tipus comercial. La informació d’ús i respecte acostuma ser de
prohibició o d’informació sobre el medi.
Les senyalitzacions de prohibició són molt importants i han d’estar presents en els accessos. Poden fer
referència a si està permesa o no l’entrada de gossos, a la necessitat de portar-los lligats o a la prohibició
d’entrar-hi amb vehicles a motor.
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12.

necessitats específiques, sota el prisma d’un model de conservació ecològic o naturalitzat, i per tant
condicionants de les solucions de disseny.

REDACCIÓ DEL PROJECTE

Els projectes de creació, rehabilitació o millora dels espais verds haurien d’aprofundir en l’essència de la
forma de l’espai verd urbà i determinar els objectius que la vegetació ha d’assolir, tenint en compte els

Tanmateix, el plantejament dels projectes tindrà en compte aspectes de mobilitat, inclusivitat, gènere,
integració ambiental, cicle de vida i conservació, i la gestió sostenible de recursos en infraestructures i

aspectes socials, ambientals, històrics, i contextuals que haurien de conformar l’espai públic de la ciutat.

serveis.
Els promotors hauran de complir els criteris definits per PiJBIM per obtenir l'aprovació mitjançant informe
Un dels primers objectius que s’han de plantejar en el moment de projectar un espai verd és la millora en

preceptiu dels projectes -públics o privats- que impliquin la creació i/o modificació dels espais verds.

l’oferta dels equipaments destinats a l’ús ciutadà per tal de facilitar noves activitats i propiciar-ne l’ús, com

Aquesta obligació inclou qualsevol mena d’intervenció sobre els espais verds, i en particular els arbres,
sigui a nivell aeri o radical.

també la pràctica d’una vida saludable i esportiva.
Per això és interessant que el disseny dels espais verds incorpori tots aquells elements de mobiliari urbà

Un dels criteris principals per l’aprovació dels projectes serà el respecte per la vegetació existent,
especialment els arbres madurs, i la seva integració dins del disseny.

que facilitin l’estància als usuaris i els proporcionin comoditat. La selecció de l’equipament d’un parc s’ha de
fer en funció dels futurs usuaris: ha de ser segur per als infants, confortable per als adults i recreatiu per als

Els projectes hauran de ser redactats d’acord amb els criteris tècnics expressats a aquest PTEV, amb les
línies estratègiques reflectides en les Mesures de Govern de l’Ajuntament, Normatives, Plans, Ordenances,

adolescents.
Un dels objectius dels projectes ha de ser objecte minimitzar tot el possible els impactes sobre la fauna i la

Carta del Verd, documents de gestió de la conservació i altres criteris de disseny de PiJBIM,

vegetació establerta i aprofitar al màxim els recursos existents, procurant la seva integració bé en mateix
Els mateixos criteris seran d’aplicació en l’execució del projecte, d’acord amb el contingut i les
determinacions del document tècnic aprovat o informat per PiJBIM, que podrà declinar la recepció dels

espai, be en un altre, de manera que els materials disponibles no es llencin fins al final de la seva vida útil.
El disseny de l’estructura vegetal es fonamentarà l’analogia funcional d’un ecosistema mediterrani de

mateixos si no es compleix aquesta condició.

referència. Per naturalitzar els espais verds caldrà aplicar criteris anàlegs als dels ecosistemes
mediterranis, facilitant la creació d’hàbitats i posant de relleu el potencial de les comunitats vegetals amb

La potestat de PiJBIM s’estén també a la possibilitat de realitzar requeriments específics i sol·licitar
condicions especials aplicables a cada projecte, sense haver d’estar reflectits a aquest plec.

més potencial de biodiversitat, com ara els herbassars, les comunitats arbustives i el patrimoni arbori
autòcton.

Les modificacions substancials de projectes ja aprovats o un termini exhaurit de l'informe de projecte
aprovat, sigui en la fase de projecte o d’execució, requeriran la pertinent modificació del document tècnic i

12.3.

una nova aprovació mitjançant informe preceptiu per part de PiJBIM.

12.1.

TASQUES PRÈVIES

Abans de prendre decisions sobre el projecte cal realitzar una sèrie d’operacions prèvies que inclouen la
visita a l’emplaçament, l’aixecament topogràfic i la realització de cales i/o una combinació d’aquestes amb

INFORME PRECEPTIU

altres tècniques de detecció d’infraestructures al subsòl com per exemple el geo-radar, per tal que hi hagi
justificació documental dels punts triats per la plantació en fase de redacció del projecte per minimitzar o

PiJBIM té la competència d’informar preceptivament sobre els projectes que afecten espais enjardinats,
arbrat viari, reg, àrees de joc, àrees de gossos i altres assimilables a les seves competències; i de designar
els responsables d’espai públic per als espais verds de la ciutat de Barcelona, anomenats com REPs.

acotar problemes i canvis en fase d'obra. Sense aquest suport documental la incertesa i per tant el risc
d’increments econòmics i demores a l’obra es multiplica significativament. El projecte que no contingui
aquesta justificació es considerarà incomplet pel risc associat per l’execució del projecte.

Als l’informes preceptius es detallen els punts del projecte que cal esmenar per aprovació, i la seva gestió,
un cop emès l’informe, es competència del departament de Projectes i Recepcions, que també rep els

Així mateix, els projectes contemplaran la vegetació i fauna existent com un patrimoni valuós a conservar, i
la plantació de vegetació com una qüestió tècnica amb entitat pròpia i coherent amb la vegetació existent.

informes preceptius de altres Responsables d’Espai Públic implicats i vetlla perquè també es compleixi el
protocol establert de condicions, terminis de lliurament, caducitat, etc.

Al inici de la redacció del projecte, caldrà inspeccionar l’espai existent per determinar la seva tipologia:

L’aprovació dels projectes per part del REPs de PiJBIM s’estén exclusivament al compliment dels

1)
2)
3)
4)

continguts mínims presentats documentalment, i no constitueix una auditoria de projecte, ni valida les
omissions, incoherències, carències o defectes del projecte, especialment entre plànols i pressupost, que
romandran responsabilitat del redactor i promotor del projecte. Els amidaments, en particular, no seran
responsabilitat dels REPs en cas, que es limitaran a sol·licitar tot aïllo que els projectes haurien d’incloure si

Espai sense vegetació
Espai amb vegetació
Espai natural amb comunitats vegetals de valor ecològic
Espai amb presència de flora i fauna autòctona d'interès

el gestor dels projectes actues de forma diligent.

Els projectes que de qualsevol manera afectin o contemplin vegetació, hauran de contenir documentació

PiJBIM podrà exigir les mesures necessàries per esmenar errades o defectes dels projectes en qualsevol

tècnica amb un apartat específic on s’especifiquin els aspectes ecològics, estètics i funcionals considerats,

fase sense que la seva aprovació de la documentació presentada sigui eximent de compliment d’aquestes

que com mínim seran els següents:

peticions.

12.2.

a) Estat actual

CRITERIS GENERALS

El projectes es redactaran sota la perspectiva general de l’espai verd i arbrat de la ciutat com
infraestructura verda, on els elements vegetals esdevenen un element estructural amb prestacions i
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i.

Informe d’estat actual de la vegetació, mobiliari, estructures existents amb fotos

ii.

Plànol de ubicació amb llegenda de tots aquests elements existents

iii.

Informe de fauna urbana existent, mesures de protecció i adaptació de la proposta a la seva
conservació.
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b) Afectació de la vegetació
i.

Annex d’afectació d’arbrat on s’especifiqui –per cada exemplar- l’espècie, el perímetre, el seu
estat, una foto de cada exemplar i la justificació tècnica de retirada, que haurà de ser
objectivament significativa i raonada per mereixer la validació de PiJBIM. Aquesta informació
serà indispensable per realitzar la Valoració Norma Granada que s’afegirà a l’informe preceptiu
del projecte.

iii.

Annex i plànol de senyalització amb característiques de cadascun dels senyals, pictogrames i
informació.

iv.

Plànol de tancament als espais tancats (illes, parcs, etc.) amb detalls i materials.

j)

Gestió de residus vegetals.

ii.

Plànol on es contempli l’arbrat afectat o a retirar el tipus d’afectació, les mesures de protecció i
l’arbrat a conservar amb la proposta d’arbrat nou.

A banda s’hauran de contemplar tots els annexos, plànols i pressupost de les diferents àrees que es
projectin: àrees de jocs infantils, àrees de gent gran, circuits de salut, àrees de gossos, cal·listènies, altres

iii.

Plànol on es contempli també la resta de vegetació no arbrada afectada o a treure, espècies i
superfícies, imatges recents del seu estat i justificació de l’afectació.

elements esportius i de joc, etc. i que siguin del manteniment de Parcs i Jardins.

iv.

Cal notar que no s’acceptaran justificacions basades en criteris estètics o en l’ús d’un maquinari
triat per raons d’eficiencia de l’execució. La maquinaria s’adaptarà a les condicionsde la
vegetació, i no al contrari.

El document tècnic establirà les mesures de protecció del sòl i la vegetació durant l’execució del projecte, i
les actuacions per tal de disminuir els possibles efectes del projecte sobre els recursos naturals i a la
vegetació existent.

c) Protecció de la vegetació: Annex de protecció de la vegetació existent amb mesures de protecció,
solucions provisionals, i manteniment de la vegetació existent

12.4.

DOCUMENT TÈCNIC DE PROJECTE

d) Jardineria proposada i detalls de la plantació
El projecte estarà constituir per un document tècnic amb la descripció gràfica i escrita les especificacions
i.

Estudi de sòl, de clima, d’ombres, d’usos de l’espai, etc. per poder avaluar la idoneïtat de la
proposta.

ii.

Espècies, ubicació i densitat de plantació, amb relació unitats/m2 i dimensions dels contenidors
dels exemplars.

iii.

Perfils de plantació per tipologies de vegetació i drenatge.

iv.

Plànols d’ombres i assolellament amb les estructures i arbres existents així com de futur amb
l'ombra i desenvolupament de les capçades dels arbres a 10-20 anys.

La memòria descriu per escrit l’objecte dels treballs, els antecedents i la situació prèvia a l’execució, les

Proposta d’aspres per a l’arbrat

Constitueix la descripció de l’espai verd des del punt de vista ecològic, estètic, funcional i tècnic i ha

v.

relatives als espais verds i/o a la vegetació i/o vegetació en la memòria, plànols, amidaments, condicions
tècniques, pressupost i pla de gestió i de manteniment.

12.4.1.

Memòria

necessitats a satisfer, la justificació de la solució adoptada, i els detalls i tècniques adoptades.

e) Fauna urbana: Cal incloure informe sobre l’estat actual, proposta d’actuació, mesures de protecció,
noves estructures, i altre informació rellevant per la proetecció i promoció de la fauna útil.

d’incloure el projecte de jardineria pròpiament dit, però també altres elements com els paviments, reg,
drenatge, enllumenat, gestió de residus, obres d’art, mobiliari i senyalització, límits de parterre permanents,

f)

d’obra i provisionals, entre altres.

Paviments i encintats.
i.

Plànol de paviments i pendents i proposta de mesures de seguretat en talussos, si cal.

Com a mínim ha de constar dels punts següents:

ii.

Seccions de trobades entre diferents materials, espais de plantació, paviments exteriors, àrees
de jocs, etc, amb detalls de trobades, perfils del tereeny i nivells.

1)
2)
3)
4)
5)

Ubicació i relació amb el PGM.
Descripció de l’estat actual i els condicionants principals.
Objecte del projecte.
Descripció de l’afectació de l’arbrat.
Descripció del disseny i estructura general de les plantacions, infraestructures, serveis i equipaments
(camins, sistema de reg, mobiliari urbà...).
6) Criteris de disseny:
a) Funcionals i d’ús
b) Ecosistèmics
c) Paisatgístics
d) Socioambientals
e) De gestió
7) Justificació tècnica del tipus de vegetació escollida que exposi les diverses espècies vegetals utilitzades
i les seves característiques i necessitats particulars, així com en relació amb l’ús de l’espai verd.
8) Pla de protecció i manteniment de la jardineria, reg i l’obra civil i capítol pressupostari desglossat per
tipologies, tasques i freqüències a dur a terme. El pla ha de preveure dedicació de personal tècnic i
suport administratiu a les tasques de manteniment d'arbrat afectat

g) Xarxa d’aigües d’abastament del reg i abeuradors de gossos.
i.

Informació de la proximitat de xarxes d'aigües freàtiques o regenerades a l'àmbit del projecte i
valoració de la seva idoneïtat per ala vegetació i sòls.

ii.

Annex de la xarxa de reg amb càlculs de necessitats hídriques i consums per sectors

iii.

Plànol de xarxa de reg amb la llegenda de PiJBIM

iv.

Diagrama de reg

v.

Telegestió del reg

h) Dispositius i xarxes de drenatge convencionals o SUDS.
i.

Estudi i justificació de la implantació de SUDS

ii.

Proves de infiltració

iii.

Annex de drenatge amb càlculs i dimensionament del sistema

iv.

Plànols de drenatge amb detalls i seccions

i)

Infraestructures, serveis i mobiliari.
i.

Annex i plànol d’afectació d’infraestructures, serveis i mobiliari.

ii.

Annex i plànol de noves infraestructures, mobiliari i elements a mantenir
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12.4.2.

Plànols

12.4.3.

Pressupost

Representació gràfica del conjunt de les propostes i dels detalls necessaris per definir els treballs a
executar, l’àmbit del projecte, afectacions a servituds i altres drets reals, serveis afectats i altres. Com a

Expressió dels amidaments i les partides de preus unitaris i descompostos, si s’escau. El pressupost s’ha
d’ordenar per capítols d’execució, preferiblement per fases i amb total concordança amb les propostes de la

mínim, cal presentar els plànols amb llegenda següents:

memòria i plànols. Ha d’incloure els percentatges legalment establers, els impostos aplicables i el import
final pel coneixement de l’administració.

1) Situació i emplaçament.

La part referent a jardineria i reg es detallarà al mateix nivell que la resta del projecte, especificant cada
espècie a subministrar i plantar per separat, amb concordança entre els amidaments i les quantitats

2) Topogràfic d’estat actual.
3) Planta d’ordenació.

resultants d’aplicar les densitats de plantació indicades al projecte.

4) Plànol de superposició.

Haurà d’incloure un capítol de manteniment de la jardineria i el reg, desglossat per tipologies de vegetació, i
tasques necessàries i freqüències, durant el període d’establiment mínim d’un any, amb garantia, amb inici

5) Vegetació existent.

a partir de la data de recepció d’obra per part de PiJBIM, és a dir a partir de la qualificació favorable de
l’acta de recepció.

6) Afectacions a la vegetació:

a) Plànol d’afectació d’arbrat, amb espècie, perímetre i estat, fitxa amb foto i justificació. Cada
arbre tindrà assignat un numero únic per facilitar la seva identificació i gestió de la informació
present a la documentació de projecte i d'obra, fins la recepció.

Aquest capítol de manteniment ha de ser coherent amb el Pla de Manteniment realitzat i presentat al
projecte. En casos excepcionals aquest període es podrà ampliar.

b) Plànol d’afectació de la resta de material vegetal, amb indicació dels m2 existents afectats o a
El capítol haurà d’incloure dins del manteniment de l’any de garantia la protecció provisional a la vegetació,

treure, per tipologies de vegetació

que haurà de ser amb un tancament robust i sòlid que pugui assegurar la consolidació de la vegetació
sense ser vandalitzada fins que s’arribi a la cobertura prevista de la superfície. Aquest tancament haurà de

7) Instal·lacions, serveis i servituds
8) Afectacions a les instal·lacions i serveis

facilitat l’accés i es retirarà quan PiJBIM així ho consideri.

9) Afectació a la fauna urbana

Aquest manteniment de l'any de garantia serà responsabilitat del gestor i contractista, i al final d'aquest

10) Enderrocs i moviments de terres

periode l'espai haurà d'estar en condicions optimes per al seu traspàs a PiJBIM, previa visita de valoració.

11) Seccions tranversals i longitudinals.
12) Plànol de pendents i sistemes d’estabilitat en talussos.

12.4.4.

13) Plànol de sistemes de seguretat en talussos i detalls dels sistemes proposats

Descripció de les fases d’execució dels treballs de caràcter indicatiu, amb calendari d’estacions i previsió
d’èpoques de plantació adients per les espècies especificades al projecte.

14) Plantes i seccions acotades.

Cronograma

Les millors époques de plantació vindran defines pels calendaris indacts per PiJBIM, que podrà declinar la

15) Planta de plantació de la vegetació amb indicació de les superfícies de nova plantació, densitats, i
distàncies entre arbres.

recepció de tota jardineria realitzada contra el seu criteri pel elevat risc de fallida i pèrdua de patrimoni
vegetal.

16) Planta de xarxa de reg amb llegenda
17) Diagrama de reg anb esquema unifilar

12.4.5.

18) Planta de drenatge convencional i SUDS.

Estudi de seguretat i salut

A redactar en els termes que preveuen les normes de seguretat i salut en les obres.

19) Detalls de drenatge convencional i SUDS.
20) Planta de paviments i encintats i detalls de les trobades entre elements

12.4.6.

21) Planta de superfícies i quadre resum.

Cal que els agents implicats -promotor i operador municipal o privat- incloguin a la redacció del projecte
executiu la preparació d’un pla de gestió del manteniment. Aquest pla formarà la base per als documents

22) Plànols de ubicació, proposta, perfils, detalls, d’àrees de jocs, àrees de gossos, circuits de salut,
cal·listènies, etc.

Pla de gestió de manteniment

que es lliuraran en la recepció de la obra respecte al pla i programa de manteniment per a l’any de garantia.
Tant el manteniment com el procediment de control resultarà d’un acord amb totes les parts segons els
criteris de PiJBIM, sempre adaptant el contingut al tipus de planta i espai, tot valorat en el pressupost.

23) Planta de mobiliari urbà i estructures.
24) Planta del tancament provisional de protecció a la vegetació i detall del tancament

Les diferents tipologies d’espais requereixen diferents tipus de gestió i manteniment, depenent de si es
considera patrimonial o històric, naturalitzat o urbà intensiu, si s’actua de nou o es millora, situació,

25) Planta de senyalització i detalls dels senyals proposats
26) Planta d’enllumenat amb la disposició de l’arbrat i distàncies.

pendents, intensitat d’us,. tipus d’espai, tipus de planta i arbre

27) Detalls de plantació i constructius (perfils de plantació, densitats de plantació)

Els diferents tipus d’espais en quant a la seves classificacions a un nivell simplificat que es poden trobar
poden ser:
1) Espais dimensió gran (>1.000m2) enjardinats amb gespes, prats, entapissants, arbustives, arbrat.
2) Places i passejos amb parterres (<500m2)
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3)
4)
5)
6)
7)

Espais forestals i de prat (normalment >1.000m2)
Carrers amb arbrat, escocells sembrats o plantats
Jardineres
Jardins verticals – murs verds.
Cobertes enjardinades.

12.4.7.

Plec de prescripcions tècniques particulars,

Descripció dels treballs que regula la seva execució, amb expressió de la forma en què aquesta es portarà
a terme, les obligacions de tipus tècnic que corresponguin al contractista, i la manera com es portarà a
terme el mesurament de les unitats executades i el control de qualitat dels materials utilitzats i del procés
d’execució. Aquest apartat ha d’incloure referència a tots aquells plecs relacionats amb el projecte.

En quant a la seva dificultat de treball anirà en funció de la seva dimensió i topografía, així com la dimensió
del carrer i si es una via principal que dificulta molt el manteniment (arbrat i parterres en Rondes.). Pel que
fa a la seva intensitat d’us, tot i ser un factor difícilment quantificable, s’ha de presentar un estudi

12.4.8.

Memòria ambiental

Sempre que el pressupost estimat del projecte sigui igual o superior a 450.000 €, excepte aquells projectes

d’aforamanet màxim estimat adaptat a diferents circumstàcies socials, com ara l’estat d’alarma.

que estiguin compresos dins els annexos del Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes. Totes les obres —incloses les d’import

El pla de gestió del manteniment, constarà d’una planificació valorada dels objectius previstos per a l’espai
d’acord amb criteris avaluables i un llistat de les estratègies de conservació amb les tasques de

inferior a 450.000 €— que s’executin a la ciutat de Barcelona han de donar compliment al manual de
qualitat de les obres vigent en el moment de la licitació del projecte.

manteniment, tot amb indicació del cost de manteniment anual del projecte i l’estimació del seu cicle de
vida, segons la legislació vigent.
Les tasques previstes al pla de gestió de manteniment pel període d’establiment i garantia – o període de
implantació- haurà de coincidir amb el capítol destinat a l’efecte en el pressupost.

12.4.9.

Petjada de carboni

La valoració s’ha de realitzar d’acord a l’escala de la jardineria a mantenir, considerant tant l’àrea com

relativa a la petjada de carboni dels projectes, les mesures relacionades amb el compliment dels objectius

l’abast i les característiques de l’emplaçament. Cal fer la descripció de les tasques a realitzar per tipologia
de comunitat o element vegetal, i la valoració d’aquestes feines s’haurà de realitzar tenint em compte la

de desenvolupament sostenible i l’adequació del projecte als criteris de l’economia circular. Aquesta
documentació es damnarà sempre a l’inici del procés del projecte, si cal.

A mesura que la normativa vigent evolucioni i la situació ho demani, PiJBIM podrà demanar documentació

proporcionalitat de tres conceptes generals:
i.
ii.
iii.

12.4.10.

Mà d’obra (70%)
Maquinària i vehicles ( 20%)
Materials i extres (10%)

Referències

Documents de tot tipus en què es fonamenta el replantejament dels treballs a executar, especialment plecs
d’entitats i altre documentació que estigui prevista en normes de caràcter legal o reglamentari.
UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT

Aquestes proporcions s’adaptaran a les condicions del projecte, especialment per espais de reduïda
Per unitats (u.).

dimensió o molt fragmentats.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Durant aquest any de manteniment caldrà presentar un informe mensual amb:

NTJ 01J Redacció de projectes de jardineria i paisatgisme
NTJ 01I: Recomanacions de projecte d’infraestructures de reg
NTJ 01E Recomanacions de projecte de l’enllumenat dels espais verds
NTJ 01H Disseny i projectes d’horts urbans

a) Dades de la visita: lloc, data, hora d’inici i hora de finalització, contacte del responsable que va executar
les tasques (nom complet, telèfon i càrrec en l’empresa)
b) Tasques realitzades: generals, per tipologies de vegetació o de manteniment de les instal·lacions (reg,
drenatge) amb indicació del temps emprat en cadascuna i numero de persones.
c) Materials: elements instal·lats i/o reposats
d) Observacions
e) Arxiu fotogràfic
f) Data de la propera visita de manteniment
g) Signa i segell
Aquest pla de manteniment i els seus informe s’enviaran per correu electrònic al REP, dintre del període i
condicions establertes el dia de la recepció, per poder fer un seguiment correcte del manteniment de
l’espai.
Serà exigible que el pla de gestió de manteniment estigui signat per un professional de la rama tècnica
agronòmica i forestal –un enginyer agrònom, tècnic agrícola o similar- habilitat a l’efecte i competent per la
seva redacció, i cal que els promotors i òrgans gestors facin la previsió corresponent en el moment de
contractar servies professionals.
El pla de gestió del manteniment seguirà una estructura avaluable segons criteris de qualitat objectius
durant la prestació del servei i a posteriori. La no presentació del pla de gestió de manteniment, o
l’incompliment del seguiment resultarà en la no autorització o recepció de PiJBIM.
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13.

La direcció facultativa ha de facilitar al contractista la documentació corresponent als serveis que afecten la
zona d’obra.

EXECUCIÓ DE PROJECTES

Les obres públiques que es fan a la ciutat de Barcelona poden ser promogudes per diferents organismes i
entitats públiques o privades. La direcció facultativa d’aquestes obres pot recaure directament en el

En el replanteig cal fixar les línies de referència planimètriques i el punt de referència altimètric, els quals
han de servir de base per a l’execució de l’obra.

promotor o bé es pot adjudicar a una empresa privada.

13.1.

Tots aquests treballs els ha de dur a terme el contractista, que resta obligat a disposar dels mitjans
necessaris per executar-los, així com a conservar durant el transcurs de l’obra el punt de referència

OPERADORS

altimètric i les línies de referència planimètriques.
Els diferents organismes i entitats públiques o privades que poden actuar com operadors en els procesos
El contractista necessitarà disposar de l’acta de replanteig degudament autoritzada per la Direcció
Facultativa per tal de procedir a l’execució material de l’obra.

de creació d’espais verds seran els responsables vetllar pel compliment dels continguts del projecte i del
PTEV en l’execució de les obres.

13.1.1.

13.3.

Promotor

SEGUIMENT DELS TREBALLS

És promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individualment i/o col·lectivament,

Els REPs designats per PiJBIM hauran de ser convocats a l’acta de comprovació del replanteig de l’obra

decideixi impulsar, programar, gestionar o finançar, amb recursos propis o aliens, les obres per a la seva
posterior entrega a tercers sota qualsevol títol, en aquest cas a per a la seva posterior conservació.

per part de l’òrgan gestor o promotor, ja sigui de caràcter públic o privat.

13.1.2.

l'informe preceptiu del projecte.

Abans de la convocatòria de replanteig s'haurà de lliurar amb marge de temps suficient el projecte licitat al
REP per que pugui comprovar l’existència de modificacions i les esmenes incloses segons el redactat a

Direcció facultativa

La direcció facultativa designada pel promotor està formada per tècnics que actuen com administradors de

L’execució de les actuacions amb incidència en els espais verds previstes als documents tècnics restaran

l’obra en representació de la propietat, tècnica i econòmicament, amb la responsabilitat per la correcta i
acurada execució del projecte. La direcció facultativa està formada per direcció d’obra DO, direcció

sota seguiment, control i inspecció dels REPs de PiJBIM , que hauran d’expressar la seva conformitat o
disconformitat sobre tot l’executat, sempre segons el PTEV i les seves bases tècniques.

d’execució d’obra DEO i coordinador de seguretat i salut CSS.
A l'inici de l'obra és essencial dur a terme la retirada de l'arbrat afectat i validat en projecte, com a una de

13.1.3.

les primeres actuacions. Tot i així, no està permès retirar cap element vegetal sense l'autorització prèvia de
PiJBIM desprès del lliurament d'una fitxa individual, la plantilla de la qual es podrà demanar al REP. Al

Inspecció facultativa o REPs

La inspecció facultativa de les obres correspon a les entitats responsables de recepcionar i conservar el
projecte executat. Han de vetllar per garantir l’execució del projecte segons les diferents prescripcions

moment d'autoritzar aquesta retirada d'arbrat s'esmentarà el protocol a seguir i els detalls de l’autorització.

tècniques que regeixen la construcció de nous espais verds, aquest PTEV inclòs, i especialment el

El REP farà les visites que consideri oportunes durant la fase d'obra per tal de fer un correcte seguiment de

compliment de les disposicions incloses al “Títol VII, Verd i biodiversitat, de l’Ordenança del Medi Ambient
(OMA) de Barcelona”. L’inspecció facultativa per part de PiJBIM per als projectes d’espais verds

l'obra, però serà responsabilitat de l'obra informar i demanar visita al REP quan es presenti un dubte o
incidència.

correspondrà als seus REPs, per norma general, que actuaran d’acord amb els criteris de conservació.

El REP en cap cas actuarà com direcció facultativa d’obra, i aquesta serà la responsable de totes les
decisions preses durant l’execució de la mateixa.

13.1.4.

Contractista

A banda de l'esmentat al paràgraf anterior, en les primeres fases de l'obra es duran a terme visites per

És l’adjudicatari responsable de l’execució de l’obra segons el projecte executiu, sota la direcció tècnica de
la direcció facultativa i d’acord amb l’inspecció facultativa.

13.2.

validar i confirmar els traçats d'obra civil de les xarxes de reg, drenatge, etc. Les propostes de vegetació i
densitats, propostes de jocs, etc. es podran anar validant a mesura que avanci l'obra.
Així mateix i abans de la seva instal·lació, s'hauran de validar els elements i materials de jardineria, reg,

REPLANTEIG DELS TREBALLS

àrees de jocs, etc. com ara terres, encoixinat, jocs, elements vegetals, etc. mitjançant lliurament de la
documentació tècnica de l'element, analítiques corresponents, fotos de les diferents espècies vegetals, etc.

Quan s’inicia una obra cal replantejar la traça del projecte sobre el terreny per verificar les dades del
projecte executiu, dimensions, cotes i condicions del terreny incloses. El replanteig inclou les instal·lacions
existents, el perímetre de tancament i la instal·lació de la caseta d’obra i els rètols de comunicació.

La validació dels REPs en cap cas s’estendrà a les modificacions unilaterals o sobrevingudes per decisions
de tercers que no hagin estat consensuades prèviament amb PiJBIM, especialment si no s’atenen a bones

Així mateix en la visita de replanteig es tracten tots els punts que es reflecteixen als informes preceptius

pràctiques i bases tècniques comuns, com les NTJs o al PTEV, fonamentalment.

emesos pels diferents REPs, per tal de veure en quines condicions s’executaran els punts a esmenar i les
gestions que caldrà fer.

La correcta execució del projecte romandrà responsabilitat dels gestors i operadors directament implicats i

Prèviament al inici dels treballs, cal replantejar sobre el terreny les dades bàsiques de la documentació

no han estat consensuades i explícitament acceptades pels REPs.

tècnica, fixant les zones de pas, l’abassegament de materials, les excavacions, els reblerts i altres dades
precises, deixant-ne constància en l’acta de replanteig.

PiJBIM podrà procedir a la paralització de les obres quan es detecti que hi ha una modificació del projecte

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV
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modificacions efectuades, o bé fins a la reposició i l’ajustament de l’obra a les determinacions del document
tècnic.

condicions que determini PiJBIM, fins que la vegetació es consolidi i faci la cobertura adient a les seves
característiques.

L’alteració o canvi del calendari de plantació previst per altre que no sigui equivalent, o sigui desfavorable a
les espècies previstes es considerarà una modificació del projecte i un motiu de no conformitat amb

13.1.

l’execució del mateix.

Un cop finalitzada l’obra per part del promotor, ja sigui públic o privat, s’haurà de convocar al REP a la visita

PiJBIM podrà fer el seguiment del manteniment durant el periode de garantía posterior a la recepció de

de recepció on es farà el recorregut per l'obra amb la Direcció d'Obra, el contractista i l'empresa de

l’espai verd i podrà reclamar al contractista els albarans corresponents a les feines executades durant el

jardineria per tal de comprovar la instal·lació i funcionament de cadascun dels elements instal·lats, xarxes,
plantacions, etc. així com l'estat dels exitents.

període de garantia d’acord amb el pla de gestió de manteniment.

13.4.

RECEPCIÓ I ACCEPTACIÓ

A partir d'aquesta visita oficial el REP disposa d'un temps per emetre la seva acta de recepció amb les
esmenes que caldrà corregir per part de l'obra perquè sigui un espai recepcionat favorablement. No es

INSPECCIÓ DELS TREBALLS

podrà procedir a la recepció i l'acceptació per part de PiJBIM fins a la constatació de la correcta execució
de les obres.

De conformitat amb l’article “1.2-1 de l’Ordenança de Medi Ambient”, l’actuació inspectora podrà ser
realitzada pels tècnics municipals designats a aquest efecte, pels agents de la Guàrdia Urbana o per
personal d’empreses degudament acreditades per l’Ajuntament de Barcelona, els quals aniran

El procediment de recepció variarà lleugerament segons el tipus de promotor i la naturalesa del projecte

acompanyats, si s’escau, d’un tècnic municipal. El personal inspector realitzarà les comprovacions
oportunes per garantir el correcte compliment de les prescripcions contingudes en el present PTEV tant en

executat:
A) Promotor municipal

la fase d’execució com la de manteniment.

Un cop finalitzada l’obra, si el promotor és municipal, cal que els tècnics municipals de n’informin
Als efectes de la visita d’inspecció, que podrà portar-se a terme d’ofici o a instància d’un denunciant, els

preceptivament segons les disposicions del “Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de es obres

titulars o responsables obligats per les prescripcions d’aquest PTEV hauran de col•laborar durant les
tasques d’inspecció.

ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millor, i projectes d'urbanització”,
aprovat per Alcaldia el 15 de juny de 2017.

Quan els serveis tècnics municipals hagin comprovat que no es compleixen les prescripcions establertes,

B) Promotor no municipal, públic o privat

s’aixecarà una acta de les infraccions advertides i se’n donarà compte a l’òrgan municipal competent. Les
visites d’inspecció es realitzaran, preferentment, en presència dels operadors directament implicats i

PiJBIM exigeix els mateixos criteris d’execució per totes els projectes i obres que hagi de informar,
recepcionar i mantenir. Independentment del protocol adoptat, un cop finalitzada l’obra, PiJBIM ha

obligats per les prescripcions senyalades.

13.5.

d’informar abans de tres mesos a comptar des de la data de comunicació de la finalització de l’obra,
sempre que se’l hagi fet arribar la documentació corresponent.

PROTECCIÓ DE LA VEGETACIÓ

Per poder realitzar les comprovacions pertinents in situ, el promotor, ja sigui públic o privat, haurà de lliurar
El procés d’implantació de la vegetació no s’acaba amb la data de lliurament i recepció de l’obra i en la

la documentació de final d’obra, especialment tots els plànols corresponents a la descripció de l’execució
de l’obra realitzada (Ordenança del medi ambient de Barcelona, títol 7, article 75-8) i farà les previsions

majoria dels casos és necessari protegir l’espai de plantació durant setmanes o mesos de l’ús indegut que
sovint es produeix a l’espai públic, per afavorir la seva implantació a llarg termini.

pertinents a l’efecte al seu plec de condicions, de forma que el contractista pugui recollir de forma
sistemàtica tota la informació necessària sense incorre en despeses injustificades..

A aquest efecte, el promotor del projecte, d’acord amb PiJBIM, podrà determinar terminis suplementaris
més enllà dels previstos al PTEV, tant totals, com parcials, fins arribar al termini de garantia previst per la

El pla de gestió de manteniment del termini de garantía s’ha de presentar amb termini suficient, de forma

recepció del projecte, sempre igual o superior a un any.

que PiJBIM el pugui validar abans de l’acceptació de l’espai executat.

Per tant, dintre del manteniment del termini de garantia s’ha d’incloure la protecció provisional de la
vegetació mitjançant un tancament traslladable format per un marc de tub d'acer amb reixes soldades

En el moment de l’acceptació final, les plantes han d’estar vius i en perfecte estat. Els vegetals que en el
moment de la recepció es trobin en estat dubtós, han de quedar reflectits en l’acta de recepció i, en cas de
fallar, s’hauran de reposar en el seu moment de plantació i abans de finalitzar l’any de garantia.

completament galvanitzat de 2,00 o 1,20m d’alçada, segons determini PiJBIM, que pugui assegurar la
consolidació de la vegetació fins que s’arribi a la cobertura desitjada per la superfície.

La reposició de planta dintre del període garantia resultarà en l’exigència de l’extensió d’aquest període per
part de PiJBIM si es el resultat de la deixadesa de funcions de manteniment de la plantació original per part

Aquest tancament haurà de permetre l’accés de les brigades de neteja. La retirada d’aquest tancament en
el termini que es decideixi d’acord amb PiJBIM estarà prevista al pressupost i haurà de disposar del

del contractista.

vistiplau de PiJBIM.
En el cas de les gespes, es consideren condicions acceptables de lliurament/recepció les següents:
Quan per alguna raó algun operador no vulgui acceptar el criteri tècnic de la necessitat de protegir
d’aquesta manera la vegetació, o no s’acceptin les mesures de protecció previstes al projecte o demanades

1) Les sembres de gespes ornamentals d’ús freqüent i manteniment intensiu, sotmeses a fortes càrregues,
amb una estabilitat uniforme tant en el creixement com en la distribució que, un cop segades, només
amb les espècies pròpies de la barreja de sembra, presentin una cobertura uniforme mínima del 95%.
2) Les sembres de gespes extensives que hagin assolit una estabilitat uniforme tant en el creixement com
en la distribució i que, un cop segades, només amb les espècies pròpies de la barreja de sembra,
presentin una cobertura uniforme mínima del 80% (prats).

per PiJBIM, es podrà declinar la seva recepció, per motius aliens a promotors i contractistes, com
vandalisme o mal ús de l’espai per part dels ciutadans, a l’operador que no accepti aquest tancament.
És a dir, en cas de no protegir els parterres, i que es perdi la cobertura per aquest motiu, es demanarà
procedir a les noves plantacions necessàries, aquesta vegada amb la protecció corresponent i en les
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3) Les gespes subministrades en pans que hagin arrelat uniformement, sense desprendre’s de la capa de
suport de la vegetació.
4) En cap cas serà apta per a la recepció gespa abans de la primera sega.

19. El llibre de manteniment de l'equipament de joc, especejament de cada joc
20. Certificació d’origen i obtenció sostenible de les fustes (PFC, DGQA, Àngel Blau...).
21. En jardins tancats, dos jocs de les claus i certificacions de la instal·lació dels sistemes de tancament
conforme compleixen amb els requeriments de seguretat i salut vigents.

La recepció final de l’espai es realitzarà al final del termini de garantía i de la validació del manteniment
realitzat. Els informes mensuals s'enviaran per correu electrònic, dintre del període i condicions establertes

13.4.

el dia de la recepció, per poder fer un seguiment correcte del manteniment de l’espai i permetre la recepció
final per part de PiJBIM.

La documentació o projecte de final d’obra –coneguda informalment com “As Built”- recull tota la informació
relativa l'obra executada incloent les actuacions constructives realitzades, les modificacions respecte al

Quan PiJBIM hagi d’acceptar i recepcionar espais amb especificacions i característiques no conformes amb
la normativa vigent i els criteris tècnics continguts al PTEV, per raons alienes als criteris tècnics establerts a
aquest plec, PiJBIM podrà emetre una conformitat sota el criteri de “Qualis non technica” per procedir a la

projecte, els materials emprats amb les seves referències tècniques.
PiJBIM és responsable d’acceptar i recepcionar els projectes que afectin els espais verds públics a la ciutat
de Barcelona i com tal també recepciona la documentació “As built” corresponent a tots els projectes que

seva recepció, delimitant l’abast de les responsabilitats dels seus tècnics sense perjudici d’aquelles en que
puguin incórrer a posteriori el promotor i el projectista durant la fase operativa del projecte.

13.2.

afectin l’àmbit d’espais verds. PiJBIM pot declinar la recepció en absència d’aquesta informació.

13.4.1.

NO RECEPCIÓ O NO ACCEPTACIÓ

documentació de final d’obra atenent a les caracterísitiques de cada projecte, però als efectes d’aquest
PTEV la documentació bàsica exigible al projecte de final d'obra o “As built” serà:

aprovades segons informe preceptiu del projecte; i s’ha pogut comprovar que el promotor ha lliurat tota la
informació de final d’obra, i s’han complert les condicions del termini de garantia d’acord amb el document

1) Plànols a escala 1/100 en format A3 al menys de les plantes, alçats, i seccions de tots els elements,
xarxes i instal·lacions que hagi de mantenir PiJBIM.
2) Plànols a escala 1/100 en format A3 al menys dels plànols de plantació, amb llegenda i amidaments.
3) Plànols a escala 1/10 en format A3 al menys dels detalls constructius de paviments i altres solucions
constructives.
4) Memòria descriptiva i constructiva revisada, amb els annexes pertinents en format .docx i .pdf
5) Esquemes d'instal·lacions –especialment l’unifilar de reg- i sistemes de seguretat.
6) Descripció dels principals materials i solucions constructives aplicades, els certificats de control de
qualitat i de garantia
7) El format de lliurament serà en suport físic i digital. Els formats de lliurament digital acceptats inclouran
dgn, dwg, pdf i/o shp.

tècnic aprovat o informat per PiJBIM.

DOCUMENTACIÓ PER A LA RECEPCIÓ

Abans de la recepció, cal lliurar als REPs de PiJBIM la documentació següent:
1. Entrega de la fitxa de recepció de l'obra degudament omplerta (subministrada pel REP)
2. Plànols “As built” en format DWG i PDF, com a mínim amb: afectació d’arbrat (arbres trets i arbres nous
en comparació amb el projecte), jardineria, reg, mobiliari, estructures i senyalització, drenatge, SUDS,
jocs, AEG, etc, amb seccions de detall i llegenda
3. Documentació “As built”, certificacions, legalitzacions de serveis, etc. quant a infraestructures com
centres de treball, guinguetes, tancament, etc, i tota la documentació requerida per PiJBIM.
4. Analítica de les terres vegetals aplicades i albarans de compra i subministrament de les terres per
confirmar dades d’analítiques en consonància amb les terres aportades.
5. Fitxes tècniques dels materials específics emprats en jardineria (encoixinat, malles antiherbes
antiarrels, geocel·les, etc.)
6. Passaport fitosanitari de la vegetació, com a mínim de les espècies de la família Rosaceae
7. Fitxes i certificats dels materials emprats en les xarxes de reg i drenatge de la vegetació
8. Resultats de les proves d’estanqueïtat de la instal·lació de reg i proves de pressió.
9. Manual d’instruccions d’ús del programador de la instal·lació de reg.
10. Plànol “As built” de la xarxa de reg plastificat a dins de l'armari i, si s’escau, notes plastificades dins de
les arquetes dels by-pass de la correspondència de cada sector amb la vegetació i/o numero de equip
programador, decodificador, etc.
11. Un joc de claus dels armaris de programadors, arquetes i consoles (si fos el cas) de les instal·lacions
de reg.
12. Pla de manteniment actualitzat (a contar des de la data de recepció favorable de l’espai) i dades de
contacte de l’empresa de jardineria encarregada del manteniment, i la constructora, per dur a terme el
correcte seguiment del mateix.
13. Certificacions de compliment de la Normativa UNE-EN dels equipaments de joc
14. Certificació de compliments de la Normativa UNE-EN i del PPT de l'àrea de joc.
15. Anàlisis granulomètric de la sorra o sauló fets servir en àrees de jocs o àrees per a gossos (Veure Plec
Prescripcions tècniques per al disseny, l'execució i la recepció de les àrees de joc infantil)
16. Certificació i informe de cada una les àrees de joc infantil, àrees de gent gran, circuit de salut, àrea
singular, etc
17. Garantia del cautxú esmorteïdor de 8 anys, amb especificació exacta de l’àrea, les característiques que
garanteix, dades d’un responsable, data, signatura i segell de l’empresa.
18. Fitxa tècnica de cada joc infantil.
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Format de lliurament

PiJBIM podrà determinar específicament la documentació i formats exigibles pel lliurament de la

PiJBIM podrà no pocedir a recepció o l’acceptació de l’obra fins el moment que pugui constatar que el
projecte s’ha executat correctament d’acord amb la normativa vigent i les especificacions del projecte

13.3.

DOCUMENTACIÓ DE FINAL D’OBRA

A banda dels plànols de l’obra es lliurarà un reportatge fotogràfic i fitxes tècniques de detall dels elements
emprats.
La informació especialment rellevant exigible per part de PiJBIM en tos els pojectes serà:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Plànol emplaçament amb la informació necessària per poder ubicar l’actuació realitzada.
Plànol estat anterior. Inclourà tots els elements i formes geomètriques abans d’iniciar l’obra.
Plànol de referència a la cartografia oficial de l’Ajuntament de Barcelona actualitzat.
Seccions de l’estat final.
Plànol de paviments, encintats i mobiliari.
Plànol de xarxa de reg segons les prescripcions tècniques per al disseny i l’execució de les
instal·lacions de reg de PiJBIM, amb esquema unifilar i de sectors de reg.
g) Plànol de SUDS (Sistemas urbans de drenatge sostenible) i sòls estructurals. Plànol en planta de tots
els SUDS i seccions.
h) Plànol de jardineria final amb trames, caràtules i llegendes per tal de poder imprimir en PDF A3.
i) Plànol de reg trames, caràtules i llegendes per tal de poder imprimir en PDF A3.
El plànol d’emplaçament i altres plaòls d’acompnayment del projecte podràn estar a altres esales diferents
de 1/100, dacrod amb le criteri que indiqui piJBIM.
En general, la informació de final d’obra recollirà tota la informació referenta tipus de paviments, acabats,
elements de mobiliari urbà, espècies vegetals, instal·lacions i els seus esquemes d’instal·lacions,
especialment amb els que apareixeran en superfície, com ara els pericons.
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Els arxius digitals estaran correctament georeferenciats i ordenats per capes de forma que puguin ser
fàcilment processats posteriorment per PiJBIM.

Els plànols “As built” estaran estructurats per capes o nivells segons les següents categories i seguint les

Els projectes redactats i executats segons una metodologia BIM adoptaran els formats utilitzats per l’ITEC i
les especificacions tècniques de l’Ajuntament de Barcelona al respecte. PiJBIM podrà demanar que la

Hi haurà tres tipus d’elements, polígons, cèl·lules o blocs, línies i text.

informació lliurada s’adapti a les necessitats de la fase operativa.

13.4.5.

indicacions d’aquest plec.

Validesa del textos i poligons

Per tal que un text sigui vàlid els nodes de cada text estaran situats a l’interior de l’element que identifiqui.

13.4.2.

Sistema de referència
Les superficies s’ordenaran mitjançant categoríes com àrees d’ús, seguint l’exemple.

Les coordenades dels fitxers en 2 i 3 dimensions hauran d’estar en sistema de referència ETRS89 amb
projecció UTM sobre zona 31N.

CATEGORIA
ÀREA D'ÚS
SUBÀREA D'ÚS
SUBÀREA D'ÚS
ARBRE
MOBILIARI

Els arxius de nùvols de punts s’adaptaran a les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona al respecte.

13.4.3.

Precisió de la informació

TIPUS
ÀREA DE JOCS INFANTILS
SUPARTERRE
PAVIMENT
Jacaranda mimosifolia
BANC

OBSERVACIONS 1
EDAT DE L’ÀREA
ARBUST
ASFALT
80
NEOBARCINO 1,8 m

OBSERVACIONS 2
NOM CIENTÍFIC
AFECTAT

La posició relativa dels arxius digitals envers a la cartografía d ela ciutat garantità una precisió mínima de
0.9 mil·límetres a l'escala del mapa (90 centímetres a escala 1:1000).

En cas d’entregar en format Shape (*.shp) les capes de text formaran part dels camps, descrits a

La superfície dels polígons generats no diferirà del ±3% de la superfície real.

Observacions, de l’element que relaciona. De la mateixa forma, el color tant de polígons, línies o texts
també formarà part del camp color.

13.4.4.

Format dels arxius dgn, dwg, pdf i/o shp

Per tal que un polígon es consideri vàlid haurà de complir els següents requisits:

Cada “As built” s’entregarà en fitxer amb tots els arxius de cada obra, seguint el següent patró:


1)
2)
3)
4)
5)

Un polígon no ha d'interseccionar amb si mateix.
Han de ser polígons tancats, no multi línies.
El nombre màxim de vèrtexs d'un polígon haurà de ser inferior a 3.950.
Un polígon no pot tenir cap vèrtex contigu repetit.
Un polígon no es pot solapar amb cap altre polígon. Es permet un marge de tolerància: es considera
vàlid un solapament en cas que aquest suposi menys del 5% de superfície de qualsevol dels dos
polígons solapats.
6) S'accepten polígons amb forats.
7) Els polígons no poden tenir trames.

dd.ACTaa-xxxxx_NOM1-NOM2-NOM3-NOM4_Tp

On es produiran les següents substitucions:
i.

dd: Nombre de districte, com per exemple 01. En cas d’ubicar-se en més d’un districte, és posarà el
districte on hi ha més superfície d’obra.
NOM DISTRICTE
CIUTAT VELLA
EIXAMPLE
SANTS - MONTJUÏC
LES CORTS

NOMBRE
01
02
03
04

SARRIÀ - SANT GERVASI

05

NOM DISTRICTE
GRÀCIA
HORTA - GUINARDÓ
NOU BARRIS
SANT ANDREU
SANT MARTÍ

NOMBRE
06
07
08
09

13.4.6.

Per tal d’estructurar correctament les capes dels polígons, i la seva informació i contingut, s’ha de tenir en

10

compte que l’espai verd normalment és equivalent a la suma de les superfícies de totes les àrees d’ús.

ii.

ACTaa-xxxxx: Referència de l’obra.

iii.

NOM1, T1 - NOM2, T2 - NOM3, T3 - NOM4, T4: Nom dels carrers que envolten l’obra. Segons llibre
d’estil d’escriptura de carrers de l’Ajuntament de Barcelona, Nom del carrer, Tipus de via.

iv.

CATEGORIA
ESPAI VERD
x

Tp: Tipus de plànol. S’especificarà segons el plànol que poden ser:
TIPUS DE PLÀNOL
Plànol emplaçament 1
Plànol estat anterior 2
Plànol de referència a la
cartografia oficial 3

Tp
UBI
ANT

FORMAT
PDF
DGN

REF

DGN

Seccions 4

SEC

PDF

Plànol de jardineria final 5
Plànol de reg final 6

JAR
REG

DGN
DGN

TIPUS DE PLÀNOL
Plànol de sectors de reg 7
Plànol de SUDS 8
Seccions SUDs 9
Plànol de jardineria
renderitzat 10
Plànol de reg renderitzat 11
Plànol de jardineria final* 12

FORMAT
DGN I PDF
DGN

NOM CAPA
EV

GEOMETRIA
POLIGON

OBSERVACIONS
Σ ÀREES DÚS

Les àrees d’ús es generen a partir de l’agrupació de les subàrees d’ús que la formen.

CATEGORIA
ÀREA D'ÚS
ÀREA D'ÚS

SUDS

DGN

ÀREA D'ÚS

PJR

PDF I DGN

ÀREA D'ÚS

RGR
*

PDF I DGN
SHP, SHX, DBF

ÀREA D'ÚS
ÀREA D'ÚS
ÀREA D'ÚS
ÀREA D'ÚS
ÀREA D'ÚS
ÀREA D'ÚS
ÀREA D'ÚS

dd.ACTaa-xxxxx_NOM1-NOM2-NOM3-NOM4
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TIPUS
ESPAI VERD

S’hauran de dividir les àrees d’ús segons tipus d’inventari.
Tp
REGS
SUD

Els fitxers comprimits tipus *.zip contindran una carpeta per cada obra que contingui l’entrega. Seguint el
mateix patró que els arxius sense tipus de plànol, quedant:


Classificació de polígons
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TIPUS
PARTERRE
TRANSITABLE
ÀREA DE JOC
INFANTIL
ÀREA DE JOC
INFANTIL
ÀREES
ÀREES
ÀREES
ÀREES
ÀREES
ÀREES
ÀREES

NOM CAPA
P
TR

GEOMETRIA
POLIGON
POLIGON

OBSERVACIONS
PARTERRE
TRANSITABLE

AJ

POLIGON

ÀREA DE JOC INFANTIL

AJt

TEXT

EDAT DE L’ÀREA

A
At
A
At
A
A
A

POLIGON
TEXT
POLIGON
TEXT
POLIGON
TEXT
POLIGON

ÀREA GOSSOS
ÀREA GOSSOS
MEDI AQUÀTIC
MEDI AQUÀTIC
ZONA ABOCADOR
ZONA ABOCADOR
INSTAL·LACIONS
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ÀREA D'ÚS
ÀREA D'ÚS
ÀREA D'ÚS

ÀREES
ÀREES
ÀREES
SUPERFICIE
CONSTRUIDA
SUPERFICIE
CONSTRUIDA

ÀREA D'ÚS
ÀREA D'ÚS

At
A
At

TEXT
POLIGON
TEXT

ESPORTIVES
TIPUS D’INSTAL·LACIÓ
ÀREA DE PICNIC
ÀREA DE PICNIC

SC

POLIGON

CONSTRUCCIONS

SC

POLIGON

ELEMENTS
ARQUITECTONICS

SUBPARTERRE
ARBUST
BAMBÚS, JOCS I ENEES
BOSCANY
BULBOSES I
RIZOMATOSES
ENFILADISSA
ENTAPISSANT
GESPA
GRAMÍNIES

Les àrees d’ús:
1) “Transitable” , “àrea de jocs infantils”, “àrea de gossos”, “Medi aquàtic” , “zona abocador”,
“instal·lacions esportives” i “àrea pícnic” estan formades per un o més paviments agrupats,
segons els tipus de paviments.
2) “Àrea de jocs infantils” a nivell de text es posarà l’edat de l’àrea, i aquesta podrà ser:
Fins a 5 anys

De 6 a 12 anys

Majors de 12 anys

x

TIPUS D’ESPORT
PETANCA (556)
CICLISME (557)
PATINATGE (558)
CIRCUIT ESPORTIU (559)
PISTA MONOPATÍ (748)
ALTRES

a)
b)
c)
d)

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Les subàrees d’ús:

SENSE VEGETACIÓ

255, 214, 168

0, 205, 205
0, 126, 0
214, 255, 0
245, 245, 0

SUCULENTES
VIVAÇ
VORADA

168, 255, 0
115, 168, 129
0, 255, 168

RGB
0, 230, 230
168, 115, 115
102, 102, 102
255, 115, 0
178, 178, 178
255,255,168

RGB
120, 120, 120
126, 109, 89
205, 173, 137
230, 194, 0
168, 255, 255

PAVIMENT
LLAMBORDA
FUSTA
SAULÓ
SORRA
TRANSPARENT

El paviment “Aigua” serà tot aquell espai que contingui aigua tant sigui font ornamental, llac o bassa.
El paviment “Sauló” són àrids compactats. Acostumen a estar a espais com camins o places toves.
El paviment “Sorra” són àrids no compactats. Per exemple en àrea de jocs infantils.
El paviment transparent es donarà en aquells espais on els elements a mantenir estan situats en
espais on IMPIJ no manté el paviment, com per exemple places dures.

TIPUS

NOM CAPA

GEOMETRIA

OBSERVACIONS

COMPTADOR COMPTADOR

COM

POLIGON

COMPTADOR COMPTADOR

COMt

TEXT

N - CABAL

SECTORS

SECTOR DE REG

SEC

POLIGON

SECTORS

SECTORS

SECTOR DE REG

SECt

TEXT

COMPTADOR

N – CABAL - NREF

a) El comptador de reg en forma poligonal indicarà la superfície total d’espais verds que alimenta. A
nivell de text s’indicarà el nª de comptador i el cabal del mateix.
b) El sector de reg són les superfícies de cada sector de reg. A nivell de text s’indicarà el nª de sector,
el cabal del sector i Nº de referència del programador.

Les subàrees d’ús és on especifiquem la majoria d’atributs, on hi ha la informació real que es troba al
territori.

Elements puntuals:

CATEGORIA

TIPUS

NOM CAPA

GEOMETRIA

OBSERVACIONS

SUBÀREA D'ÚS

SUPARTERRE

SV

POLIGON

SUPARTERRE

SUBÀREA D'ÚS

SUPARTERRE

SVt

TEXT

NOM CIENTÍFIC

SUBÀREA D'ÚS

PAVIMENT

PV

POLIGON

TIPUS DE PAVIMENTS

SUBÀREA D'ÚS

PAVIMENT

PVt

TEXT

TIPUS DE PAVIMENTS

SUBÀREA D'ÚS

EL ARQUITECTONIC

EA

POLIGON

ELEMENT ARQUITECTÒNIC

SUBÀREA D'ÚS

CONSTRUCCIÓ

C

POLIGON

CONSTRUCCIONS

El subparterre (SV) conté diferents espècies vegetals agrupades, aquest s’haurà de dividir en
diferents subparterres, sempre i quan les superfícies de cada espècie superin els 50m2.

Els subparterres estaran categoritzats amb els següents tipus segons la seva vegetació:
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0, 205, 137

El paviment (PV) conté diferents tipus de paviments o de superfícies no enjardinades segons el
seu material.

CATEGORIA

5) L’àrea d’ús “parterre” està formada per un o més subparterres, segons els diferents tipus
d’agrupacions vegetals.

x

RGB
168, 168, 255
255, 0, 168
115, 255, 0

Els sectors de reg:

4) “Superfície construïda” estan formades per un polígon segons els tipus de construcció, podran
ser edificis singulars dins del jardí, murs, etc., o elements arquitectònics com poden ser per
exemple escultures.
CONSTRUCCIONS

SUBPARTERRE
GRUP DE FLOR
ROSERS
PRAT

PAVIMENT
AIGUA
ALTRES
ASFALT
CAUTXÚ
FORMIGÓ
GRAVA

Mixta

3) “Instal·lacions esportives” s’ha de dividir tantes vegades com tipus d’esports tingui. A nivell de
text si dos tipus d’esports diferents ocupen la mateixa superfície es triarà un dels dos esports.
TIPUS D’ESPORT
POLIESPORTIU (550)
FUTBOL (551)
BÀSKET (552)
BOTXES (553)
ATLETISME (554)
GIMNÀSTICA (555)

RGB
137, 205, 156
153, 230, 194
205, 205, 0

245

CATEGORIA
JARDINERES I TESTOS
JARDINERES I TESTOS
ARBRE
ARBRE
PALMERA
PALMERA
PLANTA AQUATICA
PLANTA AQUATICA
JOCS

NOM CAPA
JR
JRt
AR
ARt
AR
AR
PA
PAt
J

GEOMETRIA
CELL
TEXT
CELL
TEXT
CELL
TEXT
CELL
TEXT
CELL

JOCS
ELEMENTS ESPORTIUS
ELEMENTS ESPORTIUS
MOBILIARI

Jt
ES
ESt
MB

TEXT
CELL
TEXT
CELL

OBSERVACIONS
JARDINERES
MODEL - NOM CIENTÍFIC
ARBRE
NOM CIENTÍFIC - PERÍMETRE
PALMERA
NOM CIENTÍFIC - ALÇADA
PLANTA AQUATICA
NOM CIENTÍFIC
JOCS
TIPUS DE JOC – MODEL –
INTERVAL D’EDAT D’ÚS
ELEMENT ESPORTIU
TIPUS D’ELEMENT- MODEL
MOBILIARI
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MOBILIARI
PICTOGRAMA
PICTOGRAMA
INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIONS

MBt
PI
PIt
I
It
I
I
It
I
It
I
I

TEXT
CELL
TEXT
CELL
TEXT
CELL
CELL
TEXT
CELL
TEXT
CELL
TEXT

En el cas dels pictogrames s’adjuntarà en una carpeta diferenciada tots els dissenys dels diferents
pictogrames amb els textos específics de cada senyal i haurà de correspondre amb el número de
pictograma assenyalat al plànol.
a) “Comptador” a nivell text cada comptador s’especificarà el nª de referència de cada comptador i el
cabal d’aigua.
b) “Programador” Per cada comptador es posarà el nª de sectors que alimenta i el total de sectors que
pot alimentar. N_Sectors/N_Sectors total.
c) “Comptador elèctric” Al comptador elèctric s’especificarà la potència màxima del comptador.

TIPUS MOBILIARI - MODEL
PICTOGRAMA
N - MODEL
ARMARI / PERICÓ
MODEL ARMARI / PERICÓ
BOCA REG
COMPTADOR
NREF - CABAL
PROGRAMADOR
MODEL – N_SECTORS
COMPTADOR ELÈCTRIC
POTÈNCIA CONTRACTADA

Elements lineals:
ELEMENT LINEAL
ENCINTAT
ENCINTAT
TANCA
TANCA
TANCAMENT PARC
TANCAMENT PARC

a) “Jardineres i testos” serà un element puntual per cada jardinera o test, al nivell de text es posarà el
model del test o jardinera “ – “ i el nom científic dels vegetals que el composen separats per “;”. Per
exemple: “Esfèrica 135 - Citrus aurantium; Asparagus densiflorus”.
b) “Arbre” i “Palmera” es diferenciaran gràficament els arbres de les palmeres i també es diferenciaran
amb diferents colors segons els següents paràmetres:
ARBRE/PALMERA

RGB

ARBRE/PALMERA

RGB

ARBRE/PALMERA

RGB

EXISTENT

192,192,192

TRASPLANTAT

255,0,0

NOUS

0,155,0

13.5.

x “Jocs” Cada tipus de joc diferent es diferenciarà per una cèl·lula o bloc diferent. A nivell text es
posarà Tipus de joc – Model – Interval d’edat d’ús.

GESTIÓ DE DADES

NEV. Com sistema d'informació únic de gestió del servei, serà compartit per tots els agents que intervinguin
en el procés de manteniment i que permetrà la gestió operativa de cada contract. El servidor del NEV està

TIPUS DE JOC
SORRALET
TAULA
TAULA SORRAL
TIROLINA
TOBOGAN
TORRE TOBOGAN
VA I VÉ
CAL·LISTENIA
JOC DE GENT GRAN
JOC SINGULAR

ubicat a l’IMI, Institut Municipal d’Informàtica, de l’Ajuntament de Barcelona.
La gestió de dades de PiJBIM es farà via el programa NEV. A efectes de portar un correcte control dels
treballs que es realitzin, l’encarregat de la brigada i el tècnic responsable de la EA, seran el responsables
d’introduir les dades dins el NEV.
Si PiJBIM ho creu oportú, l’EA haurà utilitzar aquest sistema com a mecanisme bàsic de relació amb
l’Ajuntament Barcelona. El sistema NEV és el sistema i repositori únic d’informació que permet la
planificació, control i coordinació dels nombrosos actors involucrats en el procés de gestió de les Zones
Verdes, Arbrat Viari, Jocs Infantils i Jardineres, facilitant que accedeixin i interactuïn en xarxa a través del
sistema NEV.
Tot i que el NEV és un aplicatiu que funciona en suport PC, en el cas que s’utilitzi una versió aplicable per a
tablets o altres dispositius mòbils, l’EA haurà d’utilitzar aquest sistema, sense cap cost per a PiJBIM.

TIPUS D’ELEMENT ESPORTIU
RAMPA
TAULA ESCACS
TAULA PING-PONG
TAULA FUTTOC
RECREATIU GOSSOS

13.5.1.

Processos i funcionalitats del NEV

El sistema NEV integra els processos bàsics implicats en el manteniment i gestió dels Espais Verds:
1) Manteniment de l’inventari a nivell alfanumèric (identificació, informació de l’element i de les espècies
vegetals) i a nivell cartogràfic (coordenades, direcció, barri, districte).
2) Gestió de les ordres de treball planificades i puntuals que s’han de dur a terme.
3) Gestió dels treballs realitzats pels contractistes i de les incidències detectades durant el procés de
manteniment.
4) Gestió dels equips de treball i de l’àmbit d’actuació de la seva competència.
5) Indicadors, informes i sortides d’informació associades al servei.
6) Gestió de l’arbrat

x “Mobiliari” serà un element puntual diferenciat per cada tipus de mobiliari com bancs, cadires,
fonts, dispensadors...
x “Pictogrames” cada senyal anirà numerada (N) i s’indicarà la referencia del model segons el
manual de senyalització pels espais verds públics de Barcelona.
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OBSERVACIONS
ENCINTAT
TIPUS ENCINTAT
TANCA
MODEL - N
TANCAMENT PARC
MODEL / TIPUS DE TANCAMENT

PiJBIM disposa d'un sistema d'informació de gestió integral dels espais verds: el Natura Espais Verds o

x “Element esportiu” Cada tipus d’element esportiu es diferenciarà per una cèl·lula o bloc diferent.
A nivell de text es posarà el tipus d’element i el model.
TIPUS D’ELEMENT ESPORTIU
ALTRES ESPORTS
CISTELLA BÀSQUET
ELEMENT ESPORT GENT GRAN
ELEMENT GIMNÀSTIC
PORTERIA

GEOMETRIA
LÍNIA
TEXT
LÍNIA
TEXT
LÍNIA
TEXT

a) “Encintat” És la barrera física que separa els àrids de les àrees de jocs infantils o àrees de gossos
amb paviments, altres àrids, etc. Al nivell text s’especificarà el tipus d’encintat emprat.
b) “Tanca” A nivell text es definirà el model de la tanca i el nombre de portes que conté.
c) “Tancament parc” És la tanca que delimita tota la superfície d’un parc tancat. A nivell text
s’especificarà el tipus de tancament i model si escau.

Al nivell de text es posarà el nom científic en cursiva “ – “ Perímetre del tronc en centímetres a un metre
d’alçada, en el cas del arbres i en el cas de les palmeres es posarà l’alçada en centímetres de l’estípit.
Per exemple: “Celtis australis – 40” o en cas de palmeres “Phoenix canariensis – 200”.

TIPUS DE JOC
ALTRES JOCS
EQUILIBRI
GRIMPAR
GRONXADOR
ILLA DE CECS
MOLLA
MULTIJOC
MUSICAL
PIRÀMIDE
PÈNDOL
SORRA I AIGUA

NOM CAPA
T
Tt
T
Tt
T
Tt
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Per a la gestió de l’arbrat les funcionalitats principals del sistema NEV que haurà d’utilitzar l’adjudicatari
d’acord als serveis d’aquest contracte s’enumeren a continuació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

13.5.3.

Software escriptori remot

És responsabilitat de l’adjudicatari disposar del personal tècnic necessari per a la correcta instal·lació del
software i configuració dels equips que acaben el circuit VPN del seu costat i dels seus sistemes de

Consulta de l’inventari i manteniment a nivell alfanumèric.
Actualització de totes les dades de l’inventari
Facilitar els canvis de cartografia necessaris a , per actualitzar l’inventari.
Generació i consulta de les ordres de treball planificades i puntuals.
Consulta d’informació general: espècies, tipus de treballs, tipus d’incidències...
Revisió i introducció dels treballs realitzats associats a les ordres de treball
Consulta dels treballs realitzats.
Indicadors d’activitat.

seguretat i translació d’adreces IP (si cal). L’IMI genera, valida i lliura els certificats de l’IMI CA. El Certificat
Digital emès per l’IMI CA s’utilitza per accedir al servei de connexió remota a l’Ajuntament de Barcelona
mitjançant de VPN. L’IMI col·laborarà en la seva implantació facilitant els paràmetres de configuració i el
certificat per a l’equip que acaba el circuit.
Per a realitzar les tasques requerides caldrà la instal·lació d’un software a les estacions del client (aquest
software està garantit sobre plataformes Windows). Aquest software permetrà accedir al Natura Espais
Verds a la seu del IMI. És responsabilitat de l’adjudicatari aquesta instal·lació i el seu manteniment així com

Tota la informació de gestió operativa del servei, sense exclusió, haurà d’estar inclosa en el repositori únic
d’informació del sistema, de tal manera que, la informació de gestió del servei de la contracta que resideixi

disposar dels equips que suportin aquest software.

en un sistema propietari i no estigui consolidada en el repositori únic, no serà considerada com a vàlida per

Per a cada usuari de l’EA només s’admet una connexió remota. Per tal de facilitar la introducció de dades,

PiJBIM.

l’EA haurà de tenir com a mínim dos usuaris amb dues connexions remotes.

L’adjudicatari farà ús de la informació resident en el sistema de gestió NEV com a base per planificar la

Les llicències de software necessàries per dur a terme el servei correran a càrrec de l’adjudicatari.

seva operativa i els treballs de manteniment sobre els elements assignats utilitzant les eines i procediments
que consideri oportuns per tal d’oferir la millor qualitat de servei a la .

L’empresa contractada serà la responsable de custodiar correctament els certificats digitals lliurats per la
interconnexió segura de xarxes i de demanar la seva revocació a l'Administració Municipal una vegada
finalitzada la prestació del servei. Així mateix, serà responsable subsidiària de l’ús dels certificats lliurats als

L’adjudicatari serà responsable de consultar el sistema NEV amb la freqüència suficient per tal de consultar
els nous treballs assignats i procedir a la seva planificació i execució.

seus empleats pel servei.

En el cas de qualsevol problema amb el programa NEV, s’haurà d’informar a PiJBIM, i caldrà disposar de

13.5.4.

les actuacions diàries sobre l’arbrat (a informar en un termini màxim de 24 hores), amb la data de l’actuació,
el codi de l’arbre, l’espècie i la localització.

Propietat Intel·lectual, confidencialitat i seguretat

L’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) de l’Ajuntament de Barcelona ha adoptat com a marc de referència
per a la Seguretat dels Sistemes d’Informació el conjunt de bones pràctiques internacionalment

Amb l’obligació d’introduir correctament al NEV posteriorment, les feines fetes sobre cada element.

reconegudes que desenvolupa la norma ISO-27002:2005.

L’adjudicatari serà el responsable de la revisió del inventari perquè s’adeqüi a la realitat del que hi hagi al

L’IMI, com a Organisme Autònom de caràcter administratiu de l’Administració Local depenent de

carrer. Facilitant la informació a PiJBIM, per tal que el departament de Avaluació introdueixi al NEV els
canvis necessaris, per tenir l’inventari actualitzat.

l’Ajuntament de Barcelona, es troba subjecte al Principi de Legalitat i posa especial èmfasi en el compliment
de les obligacions legals que es deriven de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i del Reglament que la desenvolupa, de la Llei 11/2007 d’Accés dels Ciutadans als Serveis

La donarà la formació obligatòria, entre el moment de l’adjudicació i abans de començar el contracte. Per
tal que l’EA pugui començar a introduir les dades necessàries un cop comencin a treballar.

Públics, així com de la resta de l’ordenament jurídic que sigui d’aplicació.

A la formació, haurà d’assistir l’encarregat de la brigada de jardineria, responsable de la introducció de

Pel que fa als aspectes propis de seguretat, quan per l’objecte del contracte sigui d’aplicació, es tindrà

dades, i la persona que el substitueixi en funcions en cas de baixes o vacances. A més d’un tècnic de l’EA,
per tal de garantir la introducció de dades si l’encarregat de la brigada i el substitut, estan de baixa mentre

especial cura de preveure que els productes finals compleixin amb el que estableix el RD 3/2010 de 8 de
gener pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’Àmbit de l’Administració Electrònica.

dura el contracte.

Les empreses licitadores s’obliguen a vetllar pel compliment de la legislació vigent aplicable a l’objecte del

13.5.2.

contracte i especialment pel que fa referència a la protecció de dades de caràcter personal.

Procés d’alta al sistema NEV

A les diferents clàusules d’aquesta secció es fa referència a l’Ajuntament de Barcelona, Administració

El proveïdor haurà d’aportar els medis logístics tecnològics suficients per a la prestació del servei des de
les seves instal·lacions, essent els costos de la connexió amb l’IMI a càrrec de l’EA. És responsabilitat de
l’adjudicatari la contractació i manteniment del seu accés a Internet així com de disposar d’un equip que

Municipal, PiJBIM i IMI indistintament. De conformitat als seus estatuts s’ha d’entendre que l’IMI actua als
efectes d’aquest contracte en nom i representació de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Administració

suporti aquest tipus de connexions i d’un ample de banda suficient per garantir una bona prestació del
servei.

Municipal, pel que fa referència als fitxers, sistemes d’informació i/o infraestructures de les que no sigui
directament titular.

Per poder fer servir qualsevol servei remot VPN SSL s’haurà de complir amb els següents requeriments:

L’accés a informació i/o productes protegits per la propietat intel·lectual, propietat de l’Ajuntament de

a)
b)
c)
d)

Barcelona, necessaris per la realització del servei contractat no pressuposa en cap cas la cessió de la
mateixa ni el seu ús sense autorització expressa.

Facilitar dades de l’usuari (DNI, e-mail, etc.) per donar-lo d’alta en el directori de l’IMI.
Alta en el servei remot VSSL de l’IMI.
Navegador Internet Explorer 8 o superior. (habilitar vista de compatibilitat).
Certificat digital de la IMI CA (Entitat certificadora) i certificat personal a l’ordinador. Aquests certificats
els facilitarà l’IMI.

L’empresa contractada s’obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota la informació a la
qual tingui accés en compliment del present contracte i a subministrar-la només al personal autoritzat per
l’Administració Municipal.

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV

249

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV

694

250

L’empresa contractada serà responsable de les violacions del deure de secret que es puguin produir per
part del personal al seu càrrec. Així mateix, s’obliga a aplicar les mesures necessàries per a garantir

Pàgina buida.

l’eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat de conèixer, per part del personal participant en el
desenvolupament del contracte.
Un cop finalitzat el present contracte, l’EA es compromet a destruir amb les garanties de seguretat
suficients o retornar tota la informació facilitada per l’Administració Municipal, així com qualsevol altre
producte obtingut com a resultat del present contracte.
L’empresa contractada s'obliga a guardar reserva respecte a les dades o antecedents que estiguin
relacionats amb l’objecte del contracte, dels quals hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.
Es prohibeix expressament l’accés a les dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Barcelona per part
de l’empresa contractada o el seu personal. Aquest resta obligat al secret professional pel que fa a les
dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en ocasió del compliment del contracte, obligació
que subsisteix fins i tot un cop el contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per
resolució o per qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest contracte.
L’empresa contractada es compromet a vetllar per la seguretat dels equips on es trobin instal·lats els
programes, bases de dades i informació de l’Administració Municipal, així com per la seguretat en els
canals de comunicació emprats. Per tant, prestarà els seus serveis guardant estrictament les mesures de
seguretat necessàries, amb la finalitat d’evitar la pèrdua d’informació, així com danys, pèrdua o
deteriorament dels programes i bases de dades utilitzades i que són propietat de l’Administració Municipal.
L’empresa contractada serà la responsable de custodiar correctament els certificats digitals lliurats per la
interconnexió segura de xarxes i de demanar la seva revocació una vegada finalitzada la prestació del
servei. Així mateix, serà responsable subsidiària de l’ús del certificats personals individuals lliurats als seus
empleats pel desenvolupament del producte o servei.
L’adjudicatari proporcionarà les dades identificatives que requereixi l’Ajuntament de Barcelona per tal de
sol·licitar i gestionar els certificats d’usuari necessaris per la connexió remota a aquest sistema de forma
que es garanteixi la seguretat en l’accés.
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14.

Altres propostes afegides vinculades a l’ús de la ciutadania de l’espai després de la recepció es el
vandalisme i mal us dels espais que porten a deteriorament anticipats o mort dels elements plantats. Entre

PERÍODE DE GARANTIA, MANTENIMENT I TRASPÀS

El promotor és el responsable de la bona conservació i el manteniment de l’espai verd durant el període de
garantia mínim d’un any a comptar des de la recepció favorable i acceptació final de l’obra.

altres aspectes que serien profitosos de valorar/reposar durant l’any de garantia es poden destacar:
a) Valoració de reposició d’elements de reg comunament afectats com tub de degoters i difusorsaspersors de parterres
b) Reposició de plantes arbustives trepitjades i arrencades.
c) Reposició d’arbrat malmès sense possibilitat de futur.
d) Reposició de gespes i prats afegint mesures per evitar repetició de deterioraments.

Si no es pogués dur a terme la plantació de la vegetació per no ser l'època adient, la recepció de l'obra
podrà ser favorable condicionada a la plantació, si no hi haguessin esmenes greus que facin una acta
desfavorable, però el manteniment de l'any de garantia d'aquesta vegetació no començarà fins que no es
procedeixi a la plantació ja que l'objectiu d'aquesta garantia és precisament la consolidació de la vegetació
que comença amb la seva implantació.

PiJBIM accepta que el promotor pugui modificar a la geometria de l’espai i disseny de la jardineria en funció

Aquest període de garantia i manteniment te l’objecte de garantir el correcte establiment de la vegetació;
per aquesta raó no s’acceptaran espais verds recentment plantats només amb l’objecte d’obtenir

de que l’ús de l’espai durant aquest període demostri errors en la seva concepció o condicions canviants
sobrevingudes d’us per part dels ciutadans, però en aquest cas s’haurà de preveure un nou termini de

l’acceptació final o traspàs a PiJBIM, que la podrà rebutjar fer-la efectiva fins que no es comprovi la bona
implantació de la vegetació.

garantia.

14.2.

Tanmateix, no s’acceptaran espais plantats de nou al final del període de garantia com resultat de la

REPOSICIÓ DE MATERIAL VEGETAL

deixadesa o dolenta gestió del manteniment de l’espai, ja que l’objecte d’aquest període de garantia es la
implantació de la vegetació utilitzada, que com a mínim és d’un any. Quan PiJBIM consideri que s’ha

Dins de l’àmbit de l’execució de l’obra, cal reposar totes les baixes que es produeixin amb vegetals de les

replantat una part significativa de l’espai en aquestes condicions, exigirà l’extensió del període de garantia
per assolir el mínim d’un any.

Aquestes reposicions s’han d’executar en els períodes o estacions corresponents, complint les clàusules

mateixes característiques.

del present plec de prescripcions.

El promotor haurà de resoldre i esmenar a càrrec seu qualsevol incidència que pugui produir-se durant
aquest termini, a excepció dels actes vandàlics (Ordenança del medi ambient de Barcelona, títol 7, article

En el cas de les gespes, durant el període de garantia s’han de ressembrar les zones on la germinació no

75-9). Per tal d’evitar actes vandàlics, dels que el promotor no n’és responsable, a la finalització de cada

obtingui la densitat idònia segons les especificacions del present plec de prescripcions.

obra es demanarà un tancament provisional de la vegetació fins que hi arreli, consolidi i faci cobertura. La
no instal·lació d’aquest tancament provisional, o la retirada abans del temps suficient, s’entendrà com que

En la reposició de material vegetal, es consideren incloses les operacions següents:

Els treballs de manteniment i conservació de l’espai estaran subjectes a la supervisió de PiJBIM, que haurà

1) Retirada i gestió del material vegetal mort
2) Subministrament i implantació del material vegetal de reposició
3) Substitució del substrat i encoixinat necessari

de rebre els informes mensuals corresponents per part del contractista. L’informe s’enviarà per correu
electrònic al REP, dintre del període i condicions establertes el dia de la recepció, per poder fer un

Durant l’any de garantia, s’han de dur a terme totes les operacions de manteniment necessàries perquè la

el promotor assumeix el possible vandalisme que la vegetació pogués patir per mancança de protecció.

zona enjardinada es mantingui en perfecte estat, segons tipologies de vegetació, freqüències i
estacionalitat.

seguiment correcte del manteniment de l’espai. Sense aquest informe i les respostes favorables, no es
podrà realitzar el traspàs definitiu a PiJBIM.

14.1.

A més, caldrà mantenir l’espai en condicions estètiques adients tot i que hi hagi vandalisme a la vegetació,
per exemple treure la planta trepitjada, re-col·locar les terres i encoixinat, etc. per tal d’evitar que augmenti

SEGUIMENT EN FASE DE GARANTIA.

la superfície vandalitzada per un dolent estat de l’espai en general.

Aquesta fase o període de manteniment de garantia normalment és d'un any i compren des de la recepció
amb qualificació favorable de l'obra fins al traspàs a PJBIM, és a dir, fins que el manteniment passa a
càrrec definitiu de l’institut municipal. En aquest període mínim d'un any és el promotor l'encarregat de

Cal seguir les normes descrites en el present plec i, en tots els casos, són d’aplicació les NTJ (Normes
tecnològiques de jardineria i paisatgisme) del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya,

vetllar per l'adaptació i implantació del verd i el seu correcte manteniment.

actualment Fundació de la Jardineria i el Paisatge.
El les taules adjuntes es detallen les tasques mínimes de manteniment que s’han d’executar durant l’any de
garantia, i fins i tot abans de la recepció, per tal de mantenir l’espai enjardinat en bon estat de conservació.

Els següents aspectes es consideren imprescindibles:
1)
2)
3)
4)
5)

Treballs realitzats segons Pla de Manteniment
Adaptació del Pla de Manteniment a la realitat de l'espai, i mesures de correcció si s'escau
Incidències externes al pla detectades, com ara que una espècie no s’adapti i s'hagi de canviar.
Fotografies dels treballs (si s’escau)
Properes intervencions segons pla.
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14.3.

TRASPÀS

Pàgina buida.

El moment del traspàs formalitza el fet de que la responsabilitat pel manteniment de l’espai verd correspon
a l’àrea de Conservació de PiJBIM. Es realitza mitjançant una visita in situ per valorar l'estat en el que es
troba la vegetació i la xarxa de reg asociada.
Durant aquest any mínim de garantia s'han hagut d'haver fet diferents visites de seguiment entre tots els
agents implicats, però caldrà comprovar, als ultims quinze dies de garantia, que el desenvolupament de la
vegetació i la cobertura vegetal ha esta adient.
Aquesta visita serà responsablitat del promotor o constructora qui haurà de convocar al REP a aquesta
visita de traspàs i qui haurà de vetllar perquè el dia de la visita l'espai es trobi en condicions optimes per
formalitzarr el canvi de responsabilitats.
Al final del termini de garantia el promotor ha d'assegurar també que les esmenes reflectides a l'acta de
recepció favorable (si hi haguessin) s'han dut a terme i que tota la documentació fi d'obra està lliurada i és
correcta.
Al moment del traspàs, l'acta de recepció ha de tenir uan qualificació A.
En cas contrari, s'entendrà que hi ha esmenes a resoldre per part de l'obra i no es produirà aquest traspàs
a PiJBIM, sent el promotor responsable fins que tot estigui resolt.
Un cop comprobat que tot està correcte el REP emetrà un informe de traspàs de l'espai i s'entendrà així
que PiJBIM rep definitivament l'obra executada i s'encarrega del seu manteniment.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OMA -TÍTOL 7. ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT
Capítol 5. Creació de nous espais verds i variació dels existents. Secció quarta. Execució de les obres
Article 75-8 Acceptació i recepció
1. Un cop finalitzada l’obra per part del promotor, ja sigui públic o privat, s’haurà d’informar
preceptivament per part dels tècnics municipals de medi ambient abans de tres mesos a comptar des de
la data de comunicació de la finalització de totes les obres.
2. No es podrà procedir a l’acceptació i recepció de l’obra fins a la constatació de la correcta execució
de les obres d’acord amb el document tècnic aprovat o informat per l’Ajuntament.
3. El promotor, ja sigui públic o privat, haurà d’entregar un exemplar complet dels plànols corresponents
a com s’ha executat finalment l’obra realitzada en l’espai verd.
Article 75-9 Període de garantia i manteniment
1. El promotor, ja sigui públic o privat, serà el responsable de la bona conservació i manteniment de
l’espai verd durant el període de garantia d’un any a comptar des de la recepció i acceptació de l’obra.
2. El promotor, ja sigui públic o privat, haurà de resoldre i esmenar al seu cost qualsevol incidència que
pugui produir-se durant aquest termini, a excepció dels actes vandàlics.
NTJ 14A: 2002. Especificacions generals de manteniment.
NTJ 14B: 1998. Manteniment de palmeres.
NTJ 14C: 1998. Part: 2. Manteniment de l’arbrat: poda.
NTJ 14C: 1999. Part: 3. Manteniment de l’arbrat: altres operacions.
NTJ 14D: 2001. Manteniment de plantacions arbustives.
NTJ 14G: 1997. Manteniment de gespes no esportives i prats.
NTJ 14G Rev MANTEN. DE GESPES NO ESPORT. I PRATS 2ª EDICIÓ
NTJ 14J MANTENIMENT DELS PAVIMENTS DE LES ÀREES DE JOC INFANTIL
NTJ 14G MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES DE REG
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15.

consultant prèviament la direcció facultativa, o bé s’han d’emmagatzemar per donar-los una utilitat
posterior.

GESTIÓ DELS RESIDUS PRODUÏTS EN OBRA

Sempre que sigui possible, els projectes hauran de reflectir mesures d’economia circular i de
descarbonització de l’economia per reduir i reciclar els residus generats en las fases d’execució i operació.

Segons el tipus de residu recollit, s’ha d’aplicar un tractament diferent:

En obres de més de 450.000 €, cal tractar la gestió dels residus segons una memòria ambiental redactada
a l’efecte.

1) Compostatge: Procés biològic de transformació de la matèria orgànica en humus. Dins d’aquest grup
s’inclouen restes vegetals lignificades o verdes. També es poden aprofitar per acccions de regeneració
de sòls in situ, dins dels objectius de naturaltizació dles espais verds.

Serà un objectiu de tots els projectes minimitzar el transport de residus a abocadors o fora de l’àmbit d’obra
i PiJBIM podrà rebutjar propostes que generin residus que es puguin evitar en fase d’obra o de
manteniment, especialment plàstics, contaminants i tòxics.

2) Reciclatge: Conjunt d’operacions que permeten que productes que ja havien tingut una utilitat puguin
ser aprofitats després d’una sèrie de processos. En aquest grup s’inclouen el paper, el cartró, el vidre,
les llaunes, el metall, els envasos, etc.

Per residus es considerarà el conjunt de materials i productes resultants de l’execució de l’obra o de
l’operació de l’espai en fase de manteniment. Inclou residus inorgànics com ara runes, residus procedents

3) Abocament: Transport dels productes i recepció definitiva en un abocador. Dins d’aquest grup
s’inclouen terres inertes, runa, pneumàtics, fustes i materials vegetals afectats de malures o plagues.

de moviments de terres, metalls, plàstics, fustes tractades i residus en general producte de l’obra civil.
També inclouen els residus orgànics com restes d’esporgues, segues, etc. i altres similars.

4) Incineració: Tractament que consisteix en l’aplicació d’altes temperatures a uns determinats productes,
mitjançant un forn crematori, per transformar-los en cendres inertes i gasos volàtils. Aquest apartat
inclou productes químics i materials diversos.

Per aquests últims en particular, i dins dels criteris de naturalització de la gestió dels espais verds, els
projectes faran previsió de mesures per aprofitar i tractar els residus orgànics als mateixos, mitjançant
accions regeneratives o de gestió ecològica.

15.1.

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
Els residus transportats als diferents centres de tractament (planta de compostatge, incineradora, unitat
de reciclatge, abocador) es mesuren en tones (t) o en unitats (u).

NETEJA

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos.
Reial decret 952/1997 sobre residus tòxics i perillosos.
Reial decret 782/1998 pel qual s’aprova el Reglament per al desenvolupament i l’execució de la Llei
11/1997 d’envasos i residus d’envasos.
Reial decret 1378/1999 pel qual s’estableixen mesures per a la eliminació de PBC i PCT.
Llei 10/1998, de 21 abril, de residus.
Reial decret 9/2005 pel qual s’estableixen les activitats potencialment contaminants del sòl.
Reial decret 208/2005 sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus.
Reial decret 679/2006 pel qual es regula de gestió dels olis industrials usats.
Normativa autonòmica
Ordre de 6 setembre de 1998 sobre tractament i eliminació d’olis usats.
Ordre de 28 de febrer de 1989 per la qual es regula la gestió dels olis usats.
Ordre de 13 juny de 1990 de modificació de l’Ordre de 6 de setembre de 1998 sobre tractament i
eliminació d’olis usats.
Llei 6/1993 reguladora dels residus.
Decret 201/1994 regulador de runes i altres residus de la construcció.
Decret 1/1997 sobre la disposició del rebuig de residus en dipòsits controlats.
Decret 92/1999 pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 93/1999 sobre procediments de gestió de residus.
Decret 161/2001 de modificació del Decret 201/1994 regulador de runes i altres residus de la
construcció.
Llei 15/2003 de modificació de la Llei 6/1993 reguladora de residus.
Normativa municipal
INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER A l'APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN PROJECTES
D'OBRES.
MESURA DE GOVERN DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE AMB CRITERIS SOCIALS I
AMBIENTALS (2013) i al DECRET D'ALCALDIA SOBRE CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE
AMB CRITERS SOCIALS I AMBIENTALS (2013).
En cas de derogació o actualització de la normativa, serà de compliment obligat la darrera aprovada

L’execució de projectes genera una quantitat considerable de residus i emissions de tot tipus, la gestió dels
quals es tracta a la normativa d’ambientalització de les obres de la ciutat de Barcelona.
Tot i així, es produeixen emissions locals de pols i altres materials deleteris que es poden depositar o
acumular en superfícies diverses al voltant de l’àmbit d’obra, especialment durant operacions de moviment
de terres, tall de materials durs i altres operacions. El control i la neteja d’aquests residus i emissions serà
responsabilitat del promotor i/o contractista.
Caldrà dedicar una atenció constant i meticulosa a la neteja de totes les superfícies compreses dins de
l’àmbit d’obra. Aquesta tasca consisteix en l’eliminació dels residus propis de l’execució de l’obra com de la
vegetació espontani no desitjada, com ara espècies invasores.
L’obligació de gestió d’aquests residus no es limita a escombrar, recollir i abassegar els materials de residu
dins de les superfícies que té al seu càrrec, sinó que s’ha completar amb la gestió i/o retirada immediata de
totes aquestes matèries del recinte d’actuació, sempre segons la normativa vigent.

15.2.

CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA

L’empresa adjudicatària de l’obra ha de presentar els albarans corresponents de cada centre de tractament,
que han d’especificar el pes del material abocat.
Per poder comprovar la gestió dels materials considerats residuals, s’ha de demanar un comprovant que ha
d’indicar el lloc on s’ha dipositat el producte, la data de recepció, la tipologia del material dipositat i la
quantitat. Els centres receptors de tractament han de tenir l’aval de l’Administració.

15.3.

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

L’abocament de les deixalles generades s’ha de dur a terme selectivament, en funció del residu de què es
tracti, segons la normativa vigent.
En cas de moviments de terres que per les seves característiques es puguin tornar a utilitzar, s’han
d’aprofitar a la mateixa obra, respectant les profunditats de moviments de terra per enfonsar materials i
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16.

L’adjudicatari ha de prendre totes les mesures necessàries per tal d’evitar accidents i perjudicis, controlant
que es treballi de manera segura i controlant l’ús d’equips de protecció individual.

SEGURETAT I SALUT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Son d’aplicació per a la seguretat a les obres els preceptes rellevants per treballs d’urbanització presents al
Reial decret 55/1986, de 21 de febrer, que estableix l’obligatorietat d’incloure un estudi de seguretat i

Per això, està obligat al compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, entre d’altres:

higiene en els projectes d’edificació i obres públiques, modificat pel Reial decret 84/1990, de 19 de gener,
norma que en certa manera va inspirar el contingut de la Directiva 95/57/CEE.

1) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
2) Real Decreto 1215/97 de 18 de julio por el que se establecen las disposicions mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
3) Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio, por el que se establecen las disposicions mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de Trabajos temporales en altura.
4) Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas
5) Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposicions mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
6) Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
7) Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de Preparados peligrosos.
8) REACH: reglament pel que s’aprova l’Agencia de substàncies i preparats químics.
9) Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

aquest reial decret inclou en el seu àmbit d’aplicació qualsevol obra pública o privada en la qual es realitzin
treballs de construcció o d’enginyeria civil. En totes les obres és obligatori un estudi de seguretat i salut o
un estudi basic de seguretat i salut, segons l’article 4 del Reial decret 1627/1997.
Les obres de jardineria que han de disposar d’un estudi de seguretat són les següents:
1) Obres amb pressupost d’execució per contracta major o igual a 450.760 €.
2) Obres amb duració estimada superior a 30 dies laborals, amb més de 20 treballadors punta.
3) Obres on el volum de mà d’obra estimada, entenent com a tal la suma dels dies de treball del total
dels treballadors en l’obra, sigui superior a 500.
4) Les obres de túnels, galeries, xarxes subterrànies i preses.
5) En totes les obres no incloses en cap dels supòsits previstos en l’apartat anterior, el promotor està
obligat en la fase de redacció del projecte a presentar un estudi bàsic de seguretat i salut.
En totes les obres el contractista està obligat en la fase de execució d’obra a presentar un Pla de seguretat
i salut, (Principis de l’acció preventiva, principis generals, expressats a la Llei 31/1995 de 8 de novembre,

Es obligació de promotor i contractistes:
a) Donar compliment a les disposicions sobre coordinació d’activitats empresarials a què es refereix
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de cooperació en l’aplicació de la normativa sobre
prevenció de riscos laborals per el cas que al mateix centre de treball desenvolupin activitats
treballadors de dos o més empreses i/o personal depenent de l’Institut.
b) Posar-se en contacte amb el departament de Prevenció de Riscos Laborals, per tal de formalitzar
l’acta de coordinació d’activitats empresarials, un cop presentada tota la documentació necessària i
abans de l’inici de l’execució del contracte.
c) Nomenar per escrit el/la responsable de seguretat.
d) Nomenar per escrit l’interlocutor/a amb Parcs i Jardins. En el cas de les UTE, ha d’haver-hi un únic
interlocutor/a.
e) Presentar al Registre General de Parcs i Jardins, IM, en el termini màxim de 15 dies naturals, a
comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació provisional, la Documentació relativa a
Prevenció de Riscos Laborals:
i.
Justificació documental de com s’organitza la prevenció de riscos a l’empresa (còpia
del contracte amb un Servei de Prevenció Aliè, acta de constitució del Servei de
Prevenció Propi, acta de nomenament de treballadors designats o document que
acrediti l’assumpció per part de l’empresari de l’activitat preventiva).
ii.
Avaluació de Riscos NOMÉS de les tasques a realitzar (NO s’acceptaran l’avaluació de
riscos de l’empresa en general)
iii.
Planificació de l’Activitat Preventiva
iv.
Relació del personal destinat a fer les tasques objecte de contracte.
f) De cada treballador/a:
i.
Certificat de formació
Certificat d’informació
ii.
iii.
Certificats d’aptitud mèdica actualitzats (no s’acceptaran els caducats).
iv.
Registre de lliurament d’equips de protecció individual
g) Qualsevol modificació del llistat del personal, s’ha de comunicar i actualitzar la documentació.
i.
Còpia del nomenament i formació del recurs preventiu de cada equip que treballa en
alçada.

article 15) el qual avalua els riscos i dona solució adaptada al seu procés constructiu i sistemes de
proteccions col·lectives i individuals, sempre complint l’esmentada normativa. Aquest pla ha d’estat aprovat
pel tècnic designat pel promotor.
La empresa està obligada a aportar als treballadors formació, mitjans de protecció col·lectiva segons les
condicions del Pla de seguretat i en compliment de normativa vigent.
Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats, per la seva pròpia seguretat i salut en el
treball i per la d’aquelles altres persones a qui pugui afectar la seva activitat professional. L’incompliment
d’aquestes obligacions té consideració d’incompliment laboral als efectes de l’article 58.1 de l’Estatut dels
treballadors.
Cal aclarir que els treballs de jardineria no es regeixen per la normativa aplicable a les obres d’urbanització
excepte quan s’inclouen a una obra d’aquestes característiques.

16.1.

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS

PiJBIM regeix la seva activitat laboral segons l’actual Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de
riscos laborals, que adapta al dret espanyol la Directiva 89/391/CEC relativa a l’aplicació de mesures per
promoure la millora de la seguretat i la salut dels treballadors, especialment pel que fa a treballs de
manteniment d’espais verds, alhora que incorpora parcialment disposicions d’altres directives.
L’objectiu d’aquesta llei i d’aquest text és promoure la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant
l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos
derivats del treball.
En referència als treballs de jardineria dins de obres en espai públic es d’aplicació, com en altres el Reial
decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el qual es procedeix a la transposició al dret espanyol de la Directiva

Si no està tota la documentació en matèria preventiva o hi ha documentació caducada, NO es permetrà
desenvolupar cap activitat empresarial o laboral, sense excepció.

92/57/CEE sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció temporals o
mòbils. Aquesta norma també s’ocupa de les obligacions del promotor, del contractista, del subcontractista i
dels treballadors autònoms. S’introdueixen les figures del coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l’elaboració del projecte d’obra i del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
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17.

ANNEXES

Pàgina buida.

Direcció Tècnica i redacció del Plec PTEV - Gabino Carballo
Dirección Técnica y redacción del Pliego PTEV - Gabino Carballo
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17.1.

ANNEX I – FORMULARI D’ESMENES I SUGGERIMENTS

Pàgina buida.

DADES PERSONALS
NOM
COGNOMS
Feu clic o toqueu aquí per escriure text.
Feu clic o toqueu aquí per escriure text.
CIF NIF
ADREÇA ELECTRÒNICA
Feu clic o toqueu aquí per escriure text.
Feu clic o toqueu aquí per escriure text.
DADES PROFESSIONALS
NOM DE L’EMPRESA / ADMINISTRACIÓ
SECTOR PROFESSIONAL
Feu clic o toqueu aquí per escriure text.
Feu clic o toqueu aquí per escriure text.
ÀREA FUNCIONAL
PERFIL PROFESSIONAL
 ܆Direcció
 ܆Directiu / Directiva
 ܆Administració
 ܆Cap o Comandament
 ܆Comercial
 ܆Tècnic / Tècnica
 ܆Manteniment
 ܆Operari/a qualificat/da
 ܆Producció
 ܆Mestre/a jardiner/a
QUALIFICACIONS ESTUDIS
Feu clic o toqueu aquí per escriure text.
ANYS D’EXPERIÈNCIA
 ܆0-5
 ܆5-10
 ܆10-20
 ܆+20
CONFLICTE D’INTERÈS
Indicar si existeix un interès comercial directe o indirecte en la proposta d’esmena o suggeriment
 ܆Sí Quin? Feu clic o toqueu aquí per escriure text.
 ܆No
ESMENES i SUGGERIMENTS
A quins apartats vol fer referència?
 ܆1. Objecte
 ܆11. Infraestructures
 ܆2. Criteris de disseny
 ܆12. Redacció de projectes
 ܆3. Afectació i protecció dels ev
 ܆13. Execució de projectes
 ܆4. Condicions dels elements simples
 ܆14. Període de garantia i manteniment
 ܆5. Condicions de les plantes i execució
 ܆15. Traspàs
 ܆6. Productes fitosanitaris
 ܆16. Gestió dels residus produïts
 ܆7. Sòls, terres i substrats
 ܆17. Seguretat i salut i PRL
 ܆8. Reg
 ܆Annexes
 ܆9. Drenatge
 ܆Figures
 ܆10. Enllumenat
 ܆Altres
TIPUS DE MISSATGE
 ܆ESMENA
 ܆SUGGERIMENT
 ܆CRITERI
 ܆ALTRES
MISSATGE I ALTERNATIVA
En cas agrairíem la redacció original acompanyada d’una redacció alternativa amb indicació d’epígraf, punt
i pàgina. Agrairíem que es cités amb indicació d’epígraf, punt i pàgina el text original acompanyat de
l’alternativa proposada.
Feu clic o toqueu aquí per escriure text.

LLOC, DATA I SIGNATURA
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17.2.
17.2.1.

ANNEX II – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA PER A XARXES DE REG

17.2.2.

Detall nº2

Detall nº 1

Nota: Adaptar esquema a multifilar, segons tipus de reg, amb doble capçal de xarxa potable i freàtica (amb pericó d’intercanvi)
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17.2.3.

Detall nº3
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17.2.4.
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Detall nº4
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17.2.5.

Detall nº5
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17.2.6.
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Detall nº6
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17.2.7.

Detall nº7
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17.2.8.

271

Detall nº8
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17.2.9.

Detall nº9
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Detall nº10
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17.2.11.

Detall nº11
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Detall nº12
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17.2.13.

Detall nº13
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Detall nº14
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17.2.15.

Detall nº15
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Detall nº16
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17.2.17.

Detall nº17
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Detall nº18

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV

710

282

17.2.19.

Detall nº19
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17.2.20.
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Detall nº20
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17.2.21.

Detall nº21
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Pàgina buida.
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17.1.

ANNEX III – TANCAMENTS D’AEG

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV

287

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV

713

288

17.2.

ANNEX IV – EXEMPLE DE CLASSIFICACIÓ DELS ARBRES

ESPÈCIE

PORT

Albizia julibrissin ‘Ombrella’
Albizia procera
Arbutus andrachnoides
Arbutus x thuretiana
Brachychiton rupestres
Bauhinia purpurea
Casuarina cunninghamiana
Celtis australis
Chorisia speciosa
Cocculus laurifolius
Erythrina crist-galli
Ginkgo biloba
Gleditzia triacanthos ‘Inermis’
Grevillea robusta
Jacaranda mimosifolia
Koelreuteria paniculata
Lagerstroemia indica
Paulownia tomentosa
Phytolacca dioica
Pistacia sinensis
Senna spectabilis
Schinus molle
Tabebuia heptaphylla
Tecoma stans
Tipuana tipu
Yucca elephantipes

Mitjà
Gran
Mitjà
Mitjà
Mitjà
Mitjà
Gran
Gran
Gran
Mitjà
Mitjà
Gran
Gran
Gran
Gran
Mitjà
Petit
Gran
Gran
Mitjà
Mitjà
Gran
Mitjà
Petit
Gran
Mitjà

MARC PLANTACIÓ
(m)
6-8
8-10
6-8
6-8
6-8
6-8
8-10
8-10
8-10
6-8
6-8
8-10
8-10
8-10
8-10
6-8
4-6
8-10
8-10
6-8
6-8
8-10
6-8
4-6
8-10
6-8
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MARC RECOMANABLE
(m)
7
9
7
7
7
7
9
9
9
7
7
9
9
9
9
7
5
9
9
7
7
9
7
5
9
7
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ANNEX V - CALENDARI IDÒNI DE MANTENIMENT

OCT

DES

GEN

FEB

MAR

1

ABR

MAI

JUN

JUL

1

AGO

SET

1

3
0
0

Entrecavada, escatada i
eliminació de flor seca
Perfilat (de vores, tot i
que cal posar
separadors)

1

Plantació

2

2

1

1

Reg

4

2

2

1
1

4

4

4

4

15

4

1

0
1

1
4

1
1

1

Preparació del terreny

3

1
12

12

12

12

1

3
4

80

1

3

Reposició (segons
necessitats)

0

Tractament fitosanitari
(segons necessitats)

0

Aportació d’adob orgànic

BULBOSES, RIZOMATOSES I VIVACES

2

1

Reg de plantació

SUCULENTES

2

Aportació de terres o
àrids (segons
necessitats)
Aportació d’encoixinat
(segons necessitats)

1

1

2

1
1

Entrecavada, escatada i
eliminació de flor seca

1

Poda i pinçament

1

1
1
1

2

2

2

2
1

2

2

2

2

2

19

1

0
2

2

2

2

4

4

8

8

8

8

4

56

Reposició (segons
necessitats)

0

Tractament fitosanitari
(segons necessitats)
Aportació de terres o
àrids (segons
necessitats)
Aportació d’encoixinat
(segons necessitats)
Entrecavada i/o escatada
manual

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

FREQ.
ANY
0

Poda i neteja

1

1

Reg (segons necessitats)

0

Reposició (segons
necessitats)
Aportació de terres o
àrids (segons
necessitats)
Aportació d’encoixinat
(segons necessitats)
Entrecavada i escatada

0
0
0
1

1

2

Reposició (segons
necessitats)

0

Preparació del terreny
(segons necessitats)

0
1

Arrencament, div. de
mata, preparació per a
plantació
Eliminació de fulles i flors
mortes

1

1

1
1

1

Tractament fitosanitari
(segons necessitats)
Aportació de terres o
àrids (segons
necessitats)

0
0

Aportació d’encoixinat
Entrecavada i escatada

1

1

1

1
1

1

1

1

Desbrossament
superfície total
Poda de formació

2

2
1

1

1

1

Reposició (segons
necessitats)

0

Reg (segons necessitats)

0

0
0
1

1

1

1

2

Preparació del terreny
(segons necessitats)

0

Reg (segons necessitats)

0

Tractament herbicida
químic

GEN

Preparació del terreny

Desbrossament camins
0

4

DES

Tractament herbicida
químic

2

Perfilat (de vores, tot i
que cal posar
separadors)
Preparació del terreny
(segons necessitats)

NOV

Sega o retall

0

Divisió de mata.
Plantació

Reg

GRAMÍNIES

GRUP DE FLOR

Aportació de terres o
àrids (segons
necessitats)
Aportació encoixinat
(segons necessitats)

PLANTA
AQUÀTICA

Aportació d’adob orgànic

NOV

FREQ.
ANY

CALENDARI IDÒNI DE REALITZACIÓ DE TASQUES I FREQÜÈNCIA

TASCA
OCT

Tipus BAMBÚS,
JONCS,
BOGUES

TASCA

ELEMENT

PARTERRE
SENSE
VEGETACIÓ

ELEMENT

CALENDARI IDÒNI DE REALITZACIÓ DE TASQUES I FREQÜÈNCIA

ZONA
NATURALITZADA

17.3.

1
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1

2
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715
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DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

FREQ.
ANY

Reg arbrat i planta
resistent

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

18

Reg planta exigent
(jardinera mitjana)

4

2

2

2

2

4

4

6

6

6

6

4

48

5

3

3

3

3

5

5

7

7

7

7

5

60

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

16

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

8

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

3

Reposició planta de flor

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

Poda de manteniment

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

6

Aportació d’adob
d’alliberament lent

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

Pintat jardineres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Reposició de mulch
Reposició de planta
objecte de vandalisme o
morta
Plantació jardineres amb
flor

Eliminació de grafits i
cartells
Actuacions a les
jardineres (potes,
fustes...)
Aportació de retenidors
d’aigua en noves
plantacions

ELEMENT

CALENDARI IDÒNI DE REALITZACIÓ DE TASQUES I FREQÜÈNCIA

TASCA
OCT

PALMERA VIÀRIA DE ZP

NOV

Reg planta exigent
(jardinera petita)
Neteja de superfície
jardineres, entrecavada i
desherbat
Entrecavada i eliminació
de males herbes

JARDINERES O CONTENIDORS

CALENDARI IDÒNI DE REALITZACIÓ DE TASQUES I FREQÜÈNCIA
OCT

TASCA

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

FREQ.
ANY

0

Neteja d’escocells

1

1

2

Realç i formació (arbrat
de 1a, 2a i 3a)

0

Reg manual (per
mantenir arbrat de 1a)

0

Tractament fitosanitari
(segons necessitats)

0

Aportació d’adob orgànic

1

1

Aeració i escarificació

1

1

Encebament i ressembra

1

1

1

1

Preparació del terreny
(segons necessitats)

0

Reg*

4

2

2

2

2

4

8

12

12

12

12

8

80

1

Sega i aplicació de
retallavores

2

1

1

1

1

2

3

4

4

3

3

3

28

12

Tractament fitosanitari
(segons necessitats)

0

0

Aportació d’adob orgànic

1

1

Aeració i escarificació

1

1

Encebament i ressembra

1

1

0

Tractaments fitosanitaris

0

Moviment de jardineres

0

Aportació d’adobs o
esmenes (segons
necessitats)
Arrabassament i
reposició (segons
necessitats)

GESPA C4

Perfilat

0

Neteja d’escocells

1

Realç i formació (arbrat
de 1a, 2a i 3a)

1

1

0
2

0

Sega i aplicació de
retallavores

1

2

Tractament fitosanitari
(segons necessitats)

1

Desbrossament

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

Preparació del terreny
(segons necessitats)

Reg automàtic (per
mantenir arbrat de 1a)

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

2

28

Reg*

0

1

Preparació del terreny
(segons necessitats)

Reg manual (per
mantenir arbrat de 1a)

Tractament fitosanitari
(segons necessitats)
Aportació d’adobs o
esmenes (segons
necessitats)

1

Reg*

PRAT

ARBRE VIARI de ZP

NOV

Arrabassament i
reposició (segons
necessitats)

Perfilat

GESPA C3

ELEMENT

Sega

1

1

2

4

12

12

12

12

4

60

1

2

2

2

2

2

2

16
0

1

1

1

1

1

1

7
0

2

2
1

1

4

12

1

12

12

12

4

60

1

1

1

1

7

Tractament fitosanitari
(segons necessitats)

0

Desbrossament
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0
1

1

294

CALENDARI IDÒNI DE REALITZACIÓ DE TASQUES I FREQÜÈNCIA

TASCA

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

FREQ.
ANY

Reposició (segons
necessitats)
1

1

Aportació d’adob orgànic

1

1

Aportació de terres o
àrids (segons
necessitats)

0

VORADA VEGETAL

Aportació d’encoixinat

1

1

Entrecavada i escatada

1

0
4

2

2

2

2

4

4

8

8

8

8

4

56

Tractament fitosanitari
(segons necessitats)
Poda de formació

0
1

1

Poda de manteniment

1

1

Aportació d’adob orgànic

1

1

Aportació de terres o
àrids (segons
necessitats)
Aportació d’encoixinat
(segons necessitats)

ARBUSTOS I ROSERS

1

Preparació del terreny
(segons necessitats)

Eliminació de flor

0
1
1

1

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

FREQ.
ANY

Aportació de terres o
àrids (segons
necessitats)
Aportació d’encoixinat
(segons necessitats)

0
0

Entrecavada i escatada

1

Poda de formació i de
manteniment

1

1

1

Preparació del terreny
(segons necessitats)
Reg

0
4

2

2

2

2

4

4

8

8

8

8

4

56

Reposició (segons
necessitats)
Tractament fitosanitari
(segons necessitats)
Desherbat de paviment
amb herbicida (segons
necessitats)
Escatada i
desbrossament de
paviments
Neteja del parc (inclou
papereres)

0
0
1

1

0
1/dia 1/dia

1/dia

1/dia 1/dia

1/dia

1/dia

1/dia 1/dia 1/dia

1/dia

1/dia

0

Reposició de sauló
(segons necessitats)

0

Reposició de sauló
(segons necessitats)

0

1
0

4

2

2

2

2

4

4

8

8

8

8

4

56

Reposició (segons
necessitats)

0

Tractament fitosanitari
(segons necessitats)

0

Aportació d’adob orgànic

GEN

1

Preparació del terreny
(segons necessitats)
Reg

DES

2

1

Poda de formació i de
manteniment

NOV

1

1

Entrecavada i escatada

CALENDARI IDÒNI DE REALITZACIÓ DE TASQUES I FREQÜÈNCIA

TASCA
OCT

0

Poda - neteja d’arbres

Reg

ELEMENT

ENTAPISSANTS I ENFILADISSES

BOSCANY

OCT

SUPERFÍCIE
TOTAL D’ÚS I
ESPAI VERD

ELEMENT

1
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17.4.
17.4.1.

ANNEX VI - PRODUCTES FITOSANITARIS

17.4.2.1.

Les aplicacions amb atomitzador i productes fitosanitaris es realitzaran quan no existeixi cap altre mètode
eficaç per combatre una plaga o malaltia o quan els que s’hagin utilitzat no hagin donat el resultat esperat.

Àmbit d’aplicació

L’objectiu de les actuacions a dur a terme és la gestió integrada de plagues i malures en tots els casos
següents, i altres assimilables:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17.4.2.

Les aplicacions en forma de reg es practicaran preferentment en arbres de 1a categoria (perímetres <40
cm) i amb productes fitosanitaris sistèmics.

Control biològic de plagues
Tractaments amb endoteràpia en arbres i palmeres
Tractaments en forma de reg en arbres i tanques vegetals
Tractaments dirigits a l’ull i estípit de la palmera amb productes biològics
Tractaments dirigits a l’ull de la palmera amb productes químics
Tractaments dirigits a l’ull i estípit de la palmera amb productes químics
Tractaments amb atomitzador a arbustatge, planta vivaç, gespa i arbrat
Actuacions de desherbatge
Tractament productes herbicides en superfícies de sauló i escocells
Instal·lació de dutxes en palmeres per als tractaments
Revisions anuals de les dutxes i reparació si s’escau
Revisions visuals de les palmeres (sense actuació de poda)
Revisions visuals i mecàniques de les palmeres(amb actuació de poda)
Col·locació de paranys de captura d’insectes
Retirada de bosses de la processionària del pi
Altres assimilables.

17.4.2.2.

Tractament de la processionària

La processionària del pi és una de les plagues més rellevants dins de l’àmbit urbà per ocasionar problemes
de salut a les persones i animals de companyia (urticàries). Quan calgui, s’haurà de fer un tractament
preventiu o correctiu d’aquesta plaga, especialment als espais de nova creació o subjectes a treballs de
millora que s’hagin d’obrir al públic desprès d’un temps sense seguiment per part de PiJBIM. Per al control
preventiu d’aquest insecte es faran aplicacions amb canó a la capçada de tots els pins i cedres de la zona
de manteniment amb “Bacillus thuringiensis”.
El calendari de tractament vindrà determinat per la climatologia, per aquest motiu l’operador haurà de fer un
seguiment exhaustiu de l’arbrat per determinar el moment apropiat d’actuació, essent entre els mesos de
setembre i octubre quan l’eruga es troba en els primers estadis larvaris.

17.4.2.3.

Descripció dels mètodes de lluita integrada

Retirada de bosses de la processionària del pi

Per al control complert de la plaga de processionària s’han de retirar les bosses de la capçada dels pins i
cedres afectats. Atenent que la bossa conté pèls urticants, el personal que realitzi la retirada haurà d’anar

Es dona prioritat a les pràctiques i als productes que generin menys riscos ocupacionals i ambientals, tant
per a la salut humana com altres essers presents al medi ambient, utilitzant els mètodes químics de síntesis

degudament protegit per evitar el contacte (màniga llarga, guants, ulleres de protecció...).

com últim recurs. Se seguiran les directrius marcades per la GIP de per tal de controlar les plagues i
malures que afectin als vegetals.

El material recollit haurà de ser cremat en centres preparats per aquest tipus de mètode de destrucció.
Abans de la realització d’aquesta actuació s’haurà d’informar a i aportar el document acreditatiu de la gestió

Els productes fitosanitaris a utilitzar han de tenir com màxim la classificació de nociu (Xn) per a la

correcta dels residus i els justificants dels lliuraments efectuats.

toxicologia humana.

Després de l’actuació, la zona haurà de quedar completament neta(bosses, restes vegetals, etc.).

Els assessors en GIP realitzaràn propostes pel control integrat de plagues, el Document d’Assessorament,
el Pla de Treball i el seu seguiment. El Document d’Assessorament ha de detallar la informació que
contempla l’annex IX del Reial Decret 1311/2012 i el Pla de Treball ha de contenir les dades detallades a

17.4.3.

Control biològic de plagues

Atenent a les característiques d’aquest tipus de lluita, es realitzaran seguiments continuats per determinar

l’annex X del Reial Decret 1311/2012. Igualment l’adjudicatari entregarà còpia del registre de tractaments
que realitzi a les nostres zones on ha de constar la informació esmentada a la part II de l’annex III del RD

el nivell de plaga o malaltia existent en la vegetació tractada i l’evolució d’actuació dels productes utilitzats.
Aquest seguiment s’ha de plasmar en un informe anual.

1311/2012. Tota aquesta informació s’ha d’entregar al responsable de tractaments fitosanitaris de l’Àrea de
Control del districte corresponent i al dep. de Control de Plagues.

Abans d’un mes del començament dels alliberaments dels insectes beneficiosos o les aplicacions amb
productes biològics, el tècnic responsable del control biològic haurà de redactar un protocol, detallant el

L’assessor indicarà al Pla de Treball el producte més adequat per a cada cas, però no es podrà utilitzar fins

moment adequat de realització de la primera solta o aplicació, les espècies i productes a utilitzar, el nombre
d’individus a col·locar i les dosis, la tècnica de solta i la periodicitat de seguiment. Aquest protocol, a més,

que el Departament de Control de Plagues doni la seva conformitat.
En el cas de les palmeres l’empresa adjudicatària les haurà d’inspeccionar en el moment de fer qualsevol

contemplarà la recollida de les dades i l’avaluació dels resultats obtinguts. El protocol serà supervisat pel

tipus d’aplicació per tal de detectar possibles símptomes d’afectació de la plaga. Quan la plaga o malaltia
requereixi una intervenció immediata, i a criteri del Conservador de la zona, s’actuarà de forma urgent

Departament de Control de Plagues i estarà informat en tot moment.
Els organismes del control biològic podran ser utilitzats en qualsevol dels elements vegetals que contempli

abans de 48 hores.

PiJBIM.

Els tractaments no es realitzaran en dies de vent i/o pluja donat el risc que pot comportar per les persones
en general, així com per la ineficàcia del tractament. No es realitzaran aplicacions si la velocitat del vent és

L’alliberament d’insectes beneficiosos haurà de complir les següents pautes:

superior a 10 Km/h. En cas de precipitacions en les 12 hores següents a l’aplicació del tractament i essent
la pluviometria superior a 15 l/m²/dia, s’haurà de repetir el tractament en un termini màxim de 24 hores.

a) La solta dels insectes s’haurà de fer als elements vegetals el més aviat possible una vegada s’hagin
rebut de l’empresa subministradora.
b) Els elements de solta es col·locaran a la banda menys exposada al sol i a prop de les fulles.
c) En el cas dels arbres com mínim es distribuirà un blíster o una caixeta de solta per cadascú.
d) Si el nivell d’afectació de la plaga ho requereix es realitzaran diverses soltes en un mateix element
vegetal.

L’operador disposarà dels elements necessaris per la correcta conservació i trasllat dels organismes vius,
així com les eines necessàries per una òptima col·locació d’aquests organismes en els exemplars arboris
(ISSL 02.16 Escales de mà).
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e) Sempre que existeixi al mercat, els elements de distribució dels insectes beneficiosos que es col·loquin
en la vegetació seran de material biodegradable o reciclable. En cas que no ho siguin hauran de ser
retirats immediatament després de l’afectació de la plaga.

17.4.4.

d)
e)

Dosificació

A la taula següent s’estableix la dosificació orientativa i els insectes beneficiosos que s’han de fer servir en
f)

algunes de les espècies arbòries:
DOSIFICACIÓ DELS INSECTES BENEFICIOSOS
ESPÈCIE
Acacia sp.
Albizia julibrissin
Acer sp.
Catalpa bignonioides
Cercis siliquastrum

PLAGA

FAUNA ÚTIL

NÚM
IND/SOLTA

NÚM.
SOLTES

Aphid sp.
Icerya purchasi
Aphid sp.

Aphidius colemani
Rodolia cardinalis
Adalia sp.
Aphidius colemani
Adalia sp.
Anthocoris nemoralis
Aphidius colemani
Aphydoletes aphidimyza
Cryptolaemus montrouzieri
Anagyrus pseudococci
Amblyseius californicus/swirskii
Aphidius colemani
Aphidius colemani
Aphidius colemani
Adalia sp.
Aphidius colemani
Adalia sp.
Anthocoris nemoralis
Adalia sp.
Adalia sp.
Aphidius colemani
Adalia sp.
Aphydoletes aphidimyza
Aphidius colemani
Adalia sp.
Chrysoperla carnea
Adalia sp.
Amblyseius californicus/swirskii
Anthocoris nemoralis

100
20
40
100
40
25
100
250
20
20
40/250
40
100
100
20
100
40
20
40
40
40
40
250
100
40
40
40
70/250
20

2
2
2
2
1
2
0,5
0,5
1
1
1i1
1
1
1
1
2
1
2
1,5
1
1
2
1
1
1
1
1,5
2i2
2

Aphid sp.
Cacopsylla pulchella

Citrus sp.

Aphid sp.

Citrus sp.

Planococcus citri

Citrus sp.
Crataegus sp.
Gleditsia triacanthos

Panonychus citri
Aphid sp.
Aphid sp.

Hibiscus syriacus

Aphis gossypii

Jacaranda mimosifolia

Aphis gossypii

Laurus nobilis
Populus sp.
Prunus sp.
Pyrus sp.

Trioza alacris
Aphid sp.
Aphid sp.
Aphis gossypii

Quercus sp.

Aphid sp.

Robinia sp.

Aphis craccivora

Tilia sp.
Tipuana tipu

Eucallipterus tiliae
Eotetranychus tiliarum
Platycorypha nigrivirga

g)

h)

Els sistemes a utilitzar seran els següents:

17.4.5.1.

a) Els tractaments es realitzaran amb equips de treball de micro-infusió, i flux discontinu.
b) Aquest equip haurà de funcionar amb bateria a fi de poder garantir una font d’energia estable per
l’equip en el moment de la injecció.
c) L’equip ha de portar un sistema d’ensabat automàtic a fi d’evitar la injecció d’aire al sistema vascular i
evitar així problemes d’embolisme.
d) L’equip de injecció haurà de controlar electrònicament en tot moment la pressió de treball que s’està
exercint a l’interior de l’orifici on s’està aplicant el producte.
e) L’equip haurà de tenir programada una pressió màxima de treball i aquest bloquejar la injecció en cas
de superar aquesta pressió, a fi d’evitar danys mecànics al sistema vascular de la palmera.
f) L’equip ha d’estar pensat per poder treballar a l’ordre de mil·lilitres, a fi de poder administrar la dosis
necessària a cada palmera, aquestes dosis estaran controlades electrònicament.
g) Les aplicacions es realitzaran amb un equip que permeti veure en tot moment l’evolució de l’aplicació,
aquest permet a l’aplicador controlar en temps real les contrapressions i les dosis injectades mostrantles en una pantalla digital.
h) L’equip a de tenir la capacitat de registrar les dades dels tractaments (dia, hora, dosis, pressions i
temps d’injecció) a fi de poder tenir una traçabilitat de l’aplicació.

Tractaments amb endoteràpia .

El procediment per a la realització del tractament es farà de la següent manera:

PiJBIM decidirà el sistema d’endoterapia a utilitzar als espais verds. En principi es contempla la utilització

a) S’utilitzarà un únic punt d’injecció per a cada aplicació per tal de minimitzar al màxim les ferides. Aquest
s’ha de realitzar en una zona de l’estípit que estigui vascularment activa.
b) Al tractament s’injectarà una mescla d’insecticida amb un vehicular o emulgent que permeti la bona
distribució de l’insecticida arreu de la palmera, equilibrant la densitat, el pH i la Conductivitat Elèctrica
de la mescla. A més d’evitar problemes de fitotoxicitat i la precipitació de la matèria activa. Aquesta
mescla és del 50%, és a dir, 50% insecticida i 50% emulgent.
c) Als forats s’hi col·locarà un catèter especialment dissenyat per aquest tipus d’aplicacions. No hauran de
tenir cap part metàl·lica i es important que s’ajustin be al forat per tal de crear una cambra hermètica.
d) Un cop col·locat el catèter, s’injecta una solució fungicida (5 – 10 ml) per protegir l’orifici de la possible
entrada d’agents patògens i, així, evitar podriments i infeccions.
e) Per acabar de segellar bé el forat, al final de la injecció, s’aplicarà una pasta cicatritzant o màstic de
poda.

de dos sistemes d’endoterapia a baixa pressió: el sistema de micro-infusió amb flux discontinu i el sistema
d’injecció directa sense trepant, sense exclusió d’altres.
Quan es facin tractaments de llarga durada, a la finalització dels tractaments i abans de final de cada any,
l’operador haurà d’entregar un estudi comparatiu dels sistemes utilitzats. Quan es produeixin problemes
d’eficàcia en un 5% o més al llarg de l’any en el que s’hagi efectuat els tractaments d’endoterapia, aquests
no es consideraran com efectius.
S’hauran de seguir els següents condicionants:
a) Es realitzarà una única aplicació durant la primavera en totes les espècies d’arbrat excepte en coníferes
que es farà a la tardor i en les palmeres que es faran dues aplicacions a l’any, preferiblement a la
primavera i a la tardor, sempre separades un mínim de 3 mesos entre elles.
b) Abans de la primera aplicació en palmeres, es farà un tractament per inundació a l’ull.
c) Les dosis d’aplicació i els productes a utilitzar seran els autoritzats pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de Parcs i
Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV

Sistema de micro-infusió amb flux discontinu

L’equip de treball haurà de complir amb els següents requisits:

Figura 129. Dosificació dels insectes beneficiosos

17.4.5.

Jardins. La Direcció Facultativa haurà de donar la seva aprovació del producte recomanat per
l’Empresa Adjudicatària.
Caldrà utilitzar substàncies translocants (vehicles) o vials del producte, les qual es barregen amb el
producte fitosanitari, per tal d’aconseguir una bona translocació, i evitar la precipitació i la fitotoxicitat.
Els tractaments es realitzaran amb equips de treball de microinjecció i flux discontinu. Els equips de
treball hauran de permetre regular el volum a injectar, per tal de poder adequar-lo a cada espècie
depenent de la seva transpiració i fisiologia.
Els forats que es facin als arbres i a les palmeres, es realitzaran amb totes les mesures profilàctiques
necessàries. Es desinfectarà la broca o l’injector entre unitat i unitat tractada, tal i com indica el
procediment de desinfecció d’eines i maquinària PSSL 02 ISSL 02.22. S’utilitzaran broques especials
per a aquests tipus d’aplicacions (broques per a la fusta i amb el diàmetre corresponent a l’injector que
s’introdueix).
En funció del perímetre de l’element vegetal es realitzaran els forats que siguin necessaris. En el cas de
les palmeres si el Departament de Control de Plagues ho considerés necessari els forats s’hauran de
fer just sota la valona. Per tapar els forats s’hi col·locarà una vàlvula antiretorn especialment
dissenyada per a aquest tipus d’aplicacions. No hauran de tenir cap part metàl·lica i serà important que
s’ajustin bé al forat, per tal de crear una cambra hermètica.
L’equip haurà d’estar homologat per la UE.
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17.4.5.2.

La quantitat de la barreja per palmera i tractament a aportar a l’ull de la palmera, ha de ser de 20 litres com
a mínim, en el cas de Phoenix canariensis, 15 litres en Phoenix dactylifera i Washingtònia sp, i 10 l en
Trachycarpus sp.; per al tractament de la resta de parts de la palmera (estípit i zona basal) s’emprarà la
quantitat que sigui necessària per a què quedi suficientment impregnada del brou.

Sistema d’injecció directa sense trepant

El procediment per a la realització del tractament es farà de la següent manera:

17.4.5.3.

Preparació de l’injector

L’assessor indicarà al pla de treball el producte més adequat per a cada cas i el Departament de Control de

a) Col·locar el protector per la part de davant de l’agulla i pressionar fins que quedi fixada.
b) Treure els taps a l’injector i inserir el dipòsit amb aigua destil·lada a l’orifici d’entrada en la part superior.
c) Accionar al menys 5 vegades les manetes de l’injector per a sagnar l’aire que pugui haver a l’interior de
l’injector. És interessant que es posi l’injector tant en posició vertical com horitzontal per a que l’aire
surti totalment.
d) Desconnectar el dipòsit d’aigua i col·locar el que contingui el líquid a injectar.
e) Connectar l’agulla que hem preparat anteriorment amb el protector a l’orifici de sortida de l’injector
situat en la part de davant. L’orifici de sortida de l’agulla ha de mirar cap a dalt.
f) Accionar dins d’un pot 2 vegades les manetes per a que l’aigua de l’interior de l’injector es substitueix
pel líquid de la injecció.

17.4.5.4.

Plagues de farà la seva supervisió. Podem distingir diferents tractaments segons el producte utilitzat:

17.4.7.1.

En el moment de l’elaboració d’aquest plec com producte biològic autoritzat per combatre aquesta plaga
només consta el nematode (N) anomenat Steinernema carpocapsae. El producte utilitzat haurà de contenir
Quitosan, però la podrà decidir si en algun moment la preparació no ha de contenir aquest ingredient.
Durant la preparació i aplicació d’aquest producte s’hauran de seguir les següents indicacions:
a) Els nematodes s’han de conservar a temperatura baixa, per aquest motiu s’ha de mantenir aquesta
temperatura fins el moment que es prepari la seva dissolució amb aigua al lloc on es realitzarà
l’aplicació.
b) La temperatura de l’aigua del dipòsit ha d’estar compresa entre 15ºC i 20ºC.
c) S’ha d’agitar constantment la barreja per a què el producte no precipiti.
d) S’han de treure els filtres de l’equip de fumigació.
e) La pressió màxima permesa és de 15 bars.
f) Aplicar immediatament després de la preparació de la barreja.
g) Tractar preferiblement a primera hora del matí o a última hora del dia, per tal d’evitar les hores de
màxima insolació.

Inserció del tac a l’arbre

a) Revisar l’arbre o palmera abans d’actuar per si tenen alguna zona danyada o seca al seu perímetre.
Fer el repartiment de les injeccions de la forma més equidistant possible. Les insercions dels tacs es
realitzaran cada 15 cm de distancia i a la zona més baixa del tronc.
b) Inserir el perforador wedglechek per la part més llarga en el punt a realitzar l’orifici. Aquesta part del
perforador està preparada per l’extracció d’un tros d’escorça de les mateixes dimensions del tac.
Posteriorment s’extrau la serradura de dins del perforador.
c) Col·locar el tac en la part més curta del perforador i inserir a l’orifici que s’ha realitzat. L’orifici del tac té
una forma rectangular que ha de quedar en posició horitzontal.
d) Inserir manualment l’injector preparat amb l’agulla i el protector a l’interior del tac fins que l’agulla toqui
la part de fusta dura.

Per al control del morrut de la palmera s’han de fer 7 aplicacions anuals i el calendari indicatiu es el
següent:
CALENDARI D’APLICACIONS MANUALS MORRUT
GEN

17.4.5.5.

Inserció del producte a l’arbre

MAI
N+F

JUN
Q

JUL

AGO
Q+A

SET
N

OCT
N+F

NOV
N

DES

d’abril i el mes d’octubre. Es realitzaran també dos tractaments a l’any amb l’alternança d’insecticides
químics barrejats amb un fungicida sistèmic i amb un adob foliar, tal com queda detallat al calendari

Tractaments amb endoteràpia en arbres i palmeres

anterior.
En principi les aplicacions amb productes biològics es realitzaran en Phoenix canariensis. Si ho creu
necessari es faran també en altres espècies de palmeres. Si en el futur, s’autoritzés l’ús del fong de
Beauveria bassiana, podrà demanar el seu ús.

17.4.7.2.

Productes fitosanitaris químics

Els insecticides utilitzats seran els que estiguin autoritzats en el moment de fer el tractament per combatre

Tractaments dirigits a l’ull de la palmera

aquesta plaga. Als tractaments insecticides de primavera i tardor s’aplicarà un fungicida (F) i al tractament
d’estiu s’aplicarà l’adob foliar (A) més apropiat per a les palmeres.

En aquest tipus de tractaments, en les palmeres canàries caldrà mullar completament l’ull, la base de les
fulles fent que el brou es dipositi a les axil·les d’aquestes i la valona. En les Phonenix canariensis de <2.5m,
en totes les Phonenix dactylifera, Washingtònia sp. i Trachycarpus fortunei, s’ha de mullar també l’estípit,

S’han de fer 5 aplicacions anuals i el calendari indicatiu es el següent:

sobretot zona de fillols i arrels adventícies, en cas de tenir-ne. Caldrà col·locar una carxofa de dutxa al final
de la mànega per poder fer un bon repartiment del producte.

CALENDARI D’APLICACIONS MANUALS FUNGICIDA
GEN

Les palmeres més petites de 1.5 m no es tractaran i les que facin de 1.5-2.5 m es podran tractar amb

FEB
I+F

MAR
I+F

ABR

MAI
I

JUN

JUL
I+A

AGO

SET
I+F

OCT

NOV
I

DES

I: insecticida F: fungicida A: adob

perch.
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ABR

En quant a les aplicacions amb nematodes es faran un total de cinc tractaments repartits entre el mes

processionària del pi en pins i cedres(bàsicament àrees de jocs infantils i gossos)
pugó en liriodendron
tigre del plàtan
gal.leruca en om
el morrut de les palmeres(en els casos que no hi hagi accés amb plataforma)

17.4.7.

MAR
N

Figura 130. Calendari indicatiu d’aplicacions anuals pel control del morrut

S’utilitzarà l’endoteràpia per a la lluita de les següents plagues:
a)
b)
c)
d)
e)

FEB
N

N: nematodes / F: fungicida / Q: químic / A: adob

a) Accionar lenta i progressivament les manetes entre 1 i 3 vegades en funció del tipus de l’arbre i el
producte a aplicar. En el cas que el producte surti pel tac s’haurà d’introduir més l’agulla. Parar
l’actuació si s’observa algun tipus de dany a l’arbre.
b) Retirar l’agulla deixant el tac com element segellador que eviti la sortida del producte injectat.

17.4.6.

Productes biològics

Figura 131. Calendari indicatiu d’aplicacions anuals de fungicida
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17.4.8.

Tractaments amb atomitzador

17.4.8.1.

Arbustos, planta vivaç i gespa

l’endoteràpia. La instal·lació de la dutxa, la seva estructura i els materials utilitzats hauran de tenir
l’aprovació de PiJBIM.
Aquest sistema permet realitzar els tractaments des del terra, i únicament es necessitarà pujar a la palmera
en el moment de fer la instal·lació i durant la revisió establerta (sistema de trepa), moment en què també es
farà alguna reparació si fos necessari. L’operador serà la responsable de la col·locació i de la revisió de la
instal·lació, així com de la realització de les aplicacions.

Els tractaments que es realitzin al arbustos i a la planta vivaç s’han de fer amb equips que permetin reduir
la distància a l’objectiu del tractament i adaptar la distribució del producte a l’arquitectura del vegetal.
S’haurà de fer servir la pistola d’aplicació.

Les instal·lacions de dutxa hauran d’estar col·locades en el primer mes des de l’entrada en vigència del
contracte. Entre els 5 i 7 primers mesos des de la instal·lació de les dutxes, caldrà fer una revisió de la
instal·lació, ajustament i/o reparació, si s’escau.

Els broquets de l’equip han de ser cònics i s’ha de treballar a pressions entre 6 i 12 bar. La velocitat de
desplaçament ha de ser entre 2 i 4 Km/h.
Els tractaments sobre la gespa s’han de realitzar amb les barres amb diversos polvoritzadors. Els broquets

Se seguirà el mateix calendari d’aplicació i els productes que en els tractaments per inundació.

han de ser de ventall. La pressió ha de ser baixa, entre 1 i 4 bar. Caldrà disposar d’un manòmetre visible
des de la posició de tractament.

17.4.8.2.

17.4.10.1. Revisions de les palmeres
PiJBIM determinarà les palmeres que hauran de ser revisades anualment per comprovar l‘existència de

Arbres

morrut. Es contemplen dos tipus de revisions:

Els tractaments a l'arbrat es realitzaran amb equips canó-atomitzador de mitja pressió, i mig abast. (20-25
a) Inspecció visual de totes les parts de palmera que puguin ser susceptibles de l’atac de l’insecte (apartat
1 de l’Annex 9).
b) Inspecció visual i mecànica. Igual que el cas anterior afegint el colpejat de l’estípit amb martell (per
detectar possibles cavitats i/o restes de serradures o exsudacions), el repelat de l’estípit, la poda de
fulles si s’escau, així com el tractament de la zona de tall (apartat 1, 2 i 3 de l’Annex 9).

m). En els casos que ho cregui oportú, el departament de Control de Plagues podrà exigir l’ús de la llança
per fer les aplicacions a l’arbrat(arbres de port petit o tractament al tronc).
Per a millorar les aplicacions per polvorització és convenient: orientar la sortida del producte cap a
l’objectiu, evitant pèrdues per sobre i sota d’aquest; disminuir la distància entre l’equip i l’objectiu; utilitzar
broquets cònics de qualitat, en bon estat i amb pressions entre 6 i 12 bar; i treballar amb velocitats
sostingudes evitant pauses.

17.4.11.

En la utilització dels canons de polvorització no és recomanable tractar a una distància superior a 10 m de

La col·locació de trampes no és un mètode de control, però si que és un mètode de seguiment de la plaga.

l’arbre, ja que no es pot controlar el núvol de polvorització i es produeixen pèrdues importants per deriva.
En alguns casos podrà demanar l’alternança de tractaments amb productes químics i biològics, com podria

Efectuant un seguiment metòdic mitjançant l’elaboració de corbes de vol anuals en una zona concreta es
pot determinar l’inici, la duració i la intensitat de vol de la plaga. Amb aquesta informació es pot establir el

ser el cas del tractament contra el tigre del plàtan on es podrien alternar aplicacions de sabó potàssic amb

llindar de tolerància de la plaga i el moment adequat per realitzar el tractament.

aplicacions de nematodes.

En contemplen les trampes cromàtiques, les lumíniques, les atraients i les semi-químiques. determinarà la

Per al tractament curatiu contra la processionària del pi es faran aplicacions únicament a la capçada dels

finalitat de col·locació dels paranys(trampes de seguiment o de captura massiva) i el lloc.

arbres que tinguin bosses de l’insecte amb un canó de polvorització. Prèviament a l’aplicació s’hauran de
retirar i eliminar les esmentades bosses per a què el tractament tingui una major eficàcia.

Atenent a l’alçada que s’ha de situar el parany, s’han de contemplar els mitjans necessaris, així com la
instal·lació de la trampa, el seguiment, la retirada i l’elaboració de la corba de vol.

En tots els casos on es produeixin reinfestacions en un 10% o més de la vegetació, en un termini de 15
dies següents a l’aplicació del tractament, aquest tractament es repetirà fins la seva eradicació amb equips

determinarà la freqüència en la revisió dels paranys, la qual dependrà de la plaga de la que s’estigui fent el
seguiment, del número de captures, de la situació de la trampa, etc.

Col·locació i revisió dels paranys de captura d’insectes

addicionals.

17.4.12.
17.4.9.

CONDICIONS D’EXECUCIÓ

Desherbatge en superfícies de sauló i escocells

Les actuacions de desherbatge es poden portar a terme en superfícies de sauló, en zones pavimentades i
en escocells de l’arbrat, sempre mitjançant mitjans manuals o mecànics, amb màquines de vapor o

17.4.12.1. Productes a utilitzar

cremadors.

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)” per cada plaga a controlar. Aquests productes hauran d’estar
autoritzats per a ús en parcs i jardins.

Tots els productes fitosanitaris hauran de constar al registre del “Ministerio de Agricultura y Pesca,

En el cas de fer tractaments, els productes han de ser derivats d’extractes naturals o similars, haurà de
donar al seva aprovació abans del seu ús. Les aplicacions es faran amb broquets de baixa deriva i amb

El tractament fitosanitari que s’hagi de realitzar en la vegetació variarà segons el tipus de producte utilitzat,
de l’espècie i dimensió de l’exemplar al que s’aplica, i del tipus d’aplicació.

campana.

17.4.10.

En els casos que cregui convenient, es podrà aplicar la neteja de les fulles de la vegetació amb aigua o
sabons potàssics o fosfòrics.

Instal·lació de “dutxes” per tractaments en palmeres

Les palmeres, per les seves dimensions, ens condicionen a utilitzar vehicles que disposin de plataforma
elevadora. En algunes ocasions estan situades en llocs on no hi ha accés i per realitzar tractaments a l’ull

En cas d’haver de realitzar la barreja de més d’un producte hauran de ser compatibles entre sí i la mescla
haurà de ser no fitotòxica.

de la palmera ens obliga a utilitzar altres sistemes com podria ser la instal·lació de un “dutxa” fixe o
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Per tal d’assegurar una disponibilitat de productes adequada als serveis i cobertura estipulada en el present
plec, l’empresa adjudicatària haurà d’acreditar que disposa d’un magatzem de productes fitosanitaris i

Les eines de tall, han d’estar ben esmolades i desinfectades amb formulacions expressament autoritzades
per a la desinfecció d’eines de poda (PSSL 02 ISSL 02.22).

biocides dins de l’àrea metropolitana de la ciutat de Barcelona. En cas de no tenir-ne de titularitat pròpia,
haurà de justificar que els productes s’emmagatzemaran en establiments autoritzats d’acord amb la seva

Aquesta desinfecció s’ha de fer cada vegada que es podi un element vegetal, i en acabar la jornada.
També es recomanable fer un engreixat de l’eina utilitzada al final de l’actuació diària.

categoria, i que aquests estan dins de l’àrea metropolitana de la ciutat de Barcelona.
En les aplicacions s’haurà d’afegir un coadjuvant en cas que sigui necessari o ho demani.

17.4.13.

Si en algun moment del procés de la realització de qualsevol actuació vinculada al GIP es decidís canviar

L’operador ha de disposar d’un assessor en gestió integrada de plagues, el qual ha d’estar en possessió de

de producte o metodologia de lluita, prèviament s’ha de comunicar al Dept. de Control de Plagues de i
obtenir la seva conformitat.

la titulació habilitant, segons l’article 13 del Reial Decret 1311/2012. L’operador haurà de presentar
documentació conforme el tècnic responsable del control biològic ha desenvolupat treballs en jardineria

Formació i experiència

amb l’ús d’aquest tipus de lluita durant un temps superior a 3 anys. Es demanarà una formació equivalent
Enginyer Tècnic Agrícola, Biòleg, o superior.

es reserva el dret de fer comprovacions de les dosis i productes utilitzats en el cas que ho cregui
necessari. La despesa de les analítiques anirien a càrrec de l’operador dels productes fitosanitaris i podrà
demanar les factures de compra de qualsevol dels productes utilitzats.

Els encarregats responsables hauran de tenir el carnet de capacitació de nivell qualificat en manipulació i

17.4.12.2. Equips de tractament

aplicació de fitosanitaris, atorgat per la Generalitat de Catalunya. Els aplicadors dels tractaments
fitosanitaris disposaran del carnet d'aplicador de productes fitosanitaris que proporciona la Generalitat de
Catalunya, nivell bàsic. En cas de canvis en la legislació respecte els carnets esmentats anteriorment
s’aplicaran en el moment que siguin vigents.

Els equips d’aplicacions hauran de tenir:
a) La marca CE.
b) Un sistema de seguretat antiretorn en la bomba de càrrega d’aigua. D’aquesta forma, quan es facin les
càrregues d’aigua a les boques de reg de no existirà el risc del retorn dels insecticides a la xarxa
general d’aigua.
c) Protegits tots els elements mòbils: ventiladors, turbines, corretges, etc.
d) Un indicador de nivell precís i llegible des del punt d’ompliment de l’equip.
e) Un llum de "warning" (emergència) i rotatòries, perquè puguin ser identificats en zones d’afluència
de públic(parcs, voreres, etc). Així mateix, portaran senyals de triangles lluminosos de perill (un per
vehicle), penjats en la part posterior del mateix, i un altre de sentit obligatori per major seguretat.
f) Un sistema de comunicació acústica - visual, entre l'aplicador i el xofer (la cabina), per sol·licitar
la parada del vehicle en cas necessari.
g) Dispositius que rebaixin el nivell de sorolls (insonoritzats) i els seus nivells no excedeixin els permesos
per les Ordenances Municipals.
h) Un manòmetre i un regulador de pressió per a poder regular els cabals subministrats i i la mida de gota
polvoritzada.
i) Absència de fuites i sistemes antidegoteig que evitin qualsevol tipus de pèrdua o vessament durant el
transport o el tractament.
j) Un dipòsit d’aigua per a la higiene personal, i d’un extintor de pols ABC.
k) Una farmaciola de primers auxilis, renta ulls portàtil individual amb aigua neta per possibles
esquitxades, còpia actualitzada de cada fitxa de seguretat dels productes que s’estiguin aplicant, i els
telèfons d’emergència del Centre especialitzat o de la Guàrdia Urbana, així com el de l’Institut Nacional
de Toxicologia, i l’Institut de Toxicologia de Barcelona. També caldrà que tinguin el telèfon de contacte
del responsable de Parcs i Jardins del contracte, així com el de la Central d’Operacions, per si s’ha de
fer una notificació fora de l’horari normal de treball.

17.4.14.

Horari de treball

El control biològic, els tractaments amb endoteràpia, els tractaments dirigits a l’ull de la palmera, la
instal·lació i revisió de dutxes, la revisió de les palmeres, la col·locació de paranys i la retirada de bosses de
processionària es realitzaran a partir de les 8 hores fins les 18 hores. En horari nocturn es faran els
tractaments realitzats en forma de reg, les aplicacions amb atomitzador a l’arbustatge, a la planta vivaç, a la
gespa i a l’arbrat. haurà de donar la seva conformitat si s’ha de canviar els horaris de tractament establerts.

17.4.15.

Comunicació i senyalització

Per tal de donar compliment al Reial Decret 1311/2012, s’ha d’informar al ciutadà amb 8 dies d’antelació de
qualsevol dels tractaments que es realitzin amb productes fitosanitaris i revisions mitjançant la pàgina web
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona www.bcn.cat/mediambient, dins l’apartat “Espais Verds i
Biodiversitat”.
Per a fer-ho possible, caldrà que abans del dia 20 de cada mes l’operador enviï el full de tractaments de
productes fitosanitaris que es realitzaran el següent mes, per setmanes, al responsable dels tractaments
fitosanitaris de PiJBIM. Aquesta persona serà la responsable de fer arribar la documentació al Departament
de Comunicació per tal de penjar aquesta informació en format PDF a la web. Si hi ha algun “imprevist” s’ha
d’enviar com a mínim 10 dies abans. En el cas que es faci un tractament “urgent” s’haurà d’informar
prèviament al responsable de l’àrea i tenir l’autorització del Departament de Control de Plagues.

17.4.12.3. Eines i maquinària
La maquinària i eines que s’utilitzaran pels treballs d’esporga seran aquelles que garanteixin una millor
qualitat dels talls. En aquest sentit, no podrà utilitzar-se com a eina d’esporga la destral, ni les tisores de

17.4.16.

Requisits generals de sostenibilitat

retallar vorades. Així mateix, s’autoritza la utilització de tisores pneumàtiques i motoserres sempre que els
treballs a realitzar així ho requereixin.

ISO 9001/08- i OHSAS 18001/07. El Sistema de Gestió considera la Prevenció de Riscos, els Aspectes

PiJBIM té implantat un Sistema Integrat de Gestió segons les Normes UNE-EN-ISO 14001/04 - UNE-ENambientals i els criteris de Qualitat de les activitats pròpies executades directament o externalitzades
mitjançant empreses contractades.

En l’enfilada a arbres i palmeres no s’han d’utilitzar en cap cas esperons o elements similars que puguin
malmetre l’escorça o la superfície de l’estípit. Cal usar màquines o equips que garanteixin la seguretat del
podador i que siguin innocus per als arbres i les palmeres; han d’estar degudament homologats i marcats
CE. Per accedir a l’arbre o palmera, sempre és preferible l’ús d’elements externs, com són les plataformes

En la declaració pública de la seva Política Mediambiental adopta el compromís de gestionar amb criteris
de qualitat i sostenibilitat la prestació dels serveis urbans i el manteniment de l’entorn, per això s’adoptaran

o camions cistella, i es recomana tenir una alçada mínima de 16 a l’àmbit d ela ciutat de Barcelona.

amb caràcter general mesures preventives basades en bones pràctiques de gestió mediambiental:
1) evitar abocaments líquids no desitjats,
2) evitar emissions contaminants a l’atmosfera i sorolls,
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3)
4)
5)
6)
7)

evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl,
evitar l’abandonament de qualsevol tipus de residu,
la correcta gestió dels residus definits com a perillosos.
l’emmagatzematge i manipulació adient de productes químics i mercaderies o productes perillosos,
disposar d’un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que utilitza, així com els fulls de seguretat
dels catalogats com a perillosos,
8) l’ús de contenidors i bidons adequats, tancats , senyalitzats i en bon estat

Pàgina buida.

En aquells tractaments que es realitzin en les proximitats d’instal·lacions d'animals, (sempre que es
tingui coneixement de les mateixes), tant terrestres, aquàtics com aus, s’hauran d'extremar les
precaucions i mesures de seguretat, posant els mitjans necessaris per protegir els animals si així fos
necessari, i verificant prèviament les categories toxicològiques dels productes a utilitzar pels animals de
referència. (Mamífers, Aus, Peixos, i insectes pol·linitzadors).
Quan es realitzin tractaments a plantes aquàtiques sobre làmines d'aigua, estanys, zones humides o
palustres, i/o en les proximitats d'aquestes, s’extremaran igualment les precaucions, posant els
mitjans necessaris per protegir els animals si així fos necessari, i verificant prèviament les categories
toxicològiques dels productes a utilitzar pels animals de referència, realitzant les proves necessàries per
una major garantia de la fauna aqüícola, atenent al disposat en els Capítols VII i VIII del Reial Decret
1311/2012.
Abans de fer qualsevol tipus de tractament, es farà un càlcul aproximat de la despesa del caldo, amb la
fi d'evitar abocaments de productes sobrants innecessaris (Capítol IX del Reial Decret 1311/2012).
Queden prohibits els abocaments indiscriminats. Es reutilitzaran els productes sobrants, o bé tindran la
consideració de residu especial i es tractaran d'acord a l'especificat en la legislació vigent i segons el PMA
11 Gestió de Residus als espais verds i presentarà un registre del correcte procés d'eliminació dels
residus.
En cas contrari es comprovarà la possibilitat o no de la compatibilitat (si s'ha de canviar de matèria activa).
En el cas de que s’hagi de canviar de matèria activa es farà una neteja de la següent manera, s’esbandirà
el dipòsit 3 vegades amb aigua corrent i es repartirà el seu contingut sobre la vegetació de manera
homogènia. Mai es vessarà sobre la xarxa de clavegueram.
En cas de vessament d’un producte s’ha d’actuar segons l'establert en el “PMA 13 Actuació en cas
d’emergència per incendi o vessament” a . Els envasos buits seran retirats per l’operador i eliminats a
través del gestor autoritzat, segons l'actual legislació vigent (SIGFITO). Es guardarà un registre del correcte
procés d'eliminació dels residus. Serà d’obligat compliment ajustar-se als criteris de gestió medi ambiental
de Parcs i Jardins de Barcelona I.M., principalment al referit al “PMA 07 Control Fitosanitari”.
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1.

Objecte

L'Ajuntament de Barcelona te implementat un protocol d’informació de
projectes amb la finalitat que aquests incorporin els criteris tècnics i de qualitat
necessaris per a una millor gestió dels recursos i una coordinació de la informació de
tots els projectes arquitectònics, urbans o d'infraestructures que es desenvolupen a
la ciutat.

Calçades segregades ................................................................................... 8
Xarxa Bàsica ............................................................................................. 8
Xarxa Local ............................................................................................. 10

El paviment és un dels elements fonamentals en la definició del paisatge urbà
de la ciutat. Aquest document fixa els criteris generals, que s'hauran d'aplicar a tots
els projectes bàsics i executius d'urbanització, infraestructures o d'infraestructures
amb elements d'urbanització; que dissenyen, modifiquen i/o milloren els paviments
de la ciutat de Barcelona. Els objectius d’aquest plec són:

Plataformes úniques ................................................................................... 11
Voreres ....................................................................................................... 13
Panot 4 cm .............................................................................................. 13
Panot 8 cm .............................................................................................. 14
4.

Bones pràctiques constructives ............................................................ 15

x

Contribuir a la normalització dels paviments (materials i formals)

x

Afavorir la replicabilitat dels paviments, per consolidar en el temps els
principals tipus de peces de paviment. Això garanteix un
subministrament continu i permanent, facilitant el manteniment de les
característiques de la peça,.

x

Afavorir la incorporació de materials reciclats en les bases dels
paviments o en les pròpies peces i potenciar l’ús de materials de
proximitat.

x

Implantar un procés permanent de qualitat de tota l’activitat relacionada
amb el projecte i l’obra de pavimentació.

x

Fomentar l’ús de materials, i de tècniques de pavimentació, que per les
seves característiques, i logística de l’obra, poden reduir els impactes
ambientals, sobre les activitats i la mobilitat bàsica dels ciutadans

Secció tipus............................................................................................. 15
Rehabilitació de característiques superficials ......................................... 16
Rehabilitació de rotondes i carrers amb pendent > 6%........................... 17
Recrescut de calçades segregades ........................................................ 18
Rasa per calçada .................................................................................... 22
5.

Elements específics del paviment ......................................................... 23
Vorades ...................................................................................................... 23
Rigola ......................................................................................................... 23
Guals de vianants ....................................................................................... 24
Guals de vehicles ....................................................................................... 24
Encintats ..................................................................................................... 25

6.

Elements integrats al paviment ............................................................. 26
Reixes de ventilació .................................................................................... 26
Trapes ........................................................................................................ 26

A més també fixa els formats de lliurament de plànols as-built per facilitar
l’actualització dels diferents inventaris municipals, tant cartogràfic com de paviments.

Embornals .................................................................................................. 27
7.

Plànols de projecte i Plànols as-built .................................................... 28
Cartografia municipal topogràfica ............................................................... 29
Ferms ......................................................................................................... 30
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2.

Normativa d’aplicació

“Plec d’especificacions tècniques per al manteniment de
la cartografia municipal topogràfica 3D de l’Ajuntament de
Barcelona”

Norma 6.1 IC Seccions de Ferms,
de la Instrucció de Carreteres

Ajuntament de Barcelona 2016

Ministerio de Fomento 2003

Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona

“Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de
clavegueram de l’Ajuntament de Barcelona”

Ajuntament de Barcelona 2014

Ajuntament de Barcelona 2015
Instrucció d’Alcaldía relativa als
Elements Urbans de la Ciutat de Barcelona
Ajuntament de Barcelona 2011
A més l’Ajuntament de Barcelona ha generat un document d’instruccions
tècniques, encara no aprovat formalment, amb recomanacions que el present plec
demana utilitzar també com a referència sempre que no es contradiguin amb algun
dels criteris continguts al mateix.

Ordenança de circulació de vianants i de vehicles
Ajuntament de Barcelona. Modificació 26-05-2017
Ordre VIV/561/2010, d’1 de Febrer, per la que es
desenvolupa el Document Tècnic de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització
dels espais públics urbanitzats

Pla Director de Paviments
Ajuntament de Barcelona. 2015

Ministerio de Vivienda 2010
Norma UNE 127029:2002
Rajoles tàctils prefabricades de formigó
Ordre FOM/3053/2008
Instrucció Tècnica per a la instal·lació de reductors de
velocitat i bandes transversals d’alerta en carreteres de la
Xarxa de Carreteres de l’Estat
Ministerio de Fomento 2008

6
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3.

plataforma única o entre vorades en carres convencionals de
vorera i calçada, subdividit en carrils de circulació.

Ferms recomanats. Seccions estructurals

A l’hora de prendre la decisió de quins ferms i paviments fer servir a la ciutat
cal tenir en compte els següents criteris:

x

1. Identificar els usos i activitats previstos en el carrer. Per exemple,
les necessitats d’un carrer comercial, amb alta densitat de vehicles de
càrrega i descàrrega, serà diferent que la d’un altre carrer on se
celebren actes multitudinaris o de festa major, que poden necessitar
accés de vehicles articulats.

Àmbit d’estacionament:

Es prescriuen tres ferms per a calçades de carrers segregats: dos per a xarxa
bàsica i un altre per a la xarxa local:

Calçades segregades

2. Predefinir el disseny de la secció urbana pel projectista. En funció
de l’amplada del carrer, s’hauran de definir les possibles seccions
urbanes i els seus elements d’urbanització. Existència o no de franja
equipada, d’arbrat, de zones d’estada, de zones exclusives per
vianants o si es tracta de carrer sense aquests elements.

Xarxa Bàsica
La solució més resistent, amb màxim requeriments a complir, antilliscant, bon
drenatge, i propietats sonoreductores, és un ferm mixt de mescla bituminosa 3 capes
per als carrers de xarxa bàsica, que tenen un trànsit elevat.

3. Triar la denominació i/ o categoria viària segons l’Ordenança de
circulació de vianants de l’Ajuntament de Barcelona. Tots els carrers de
la xarxa bàsica de la ciutat estan en un llistat ordenat alfabèticament a
l’ordenança referida. Els carrers que no són de xarxa bàsica, de
caràcter local no estan en el document, però en general existeix
consens municipal (Districtes/Guardia Urbana/Comitè d’Obres
Mobilitat.) sobre les subcategories dels mateixos. En general existeix
concordança entre categoria i denominació viària. Per exemple les
grans avingudes, solen ser vies d’accés, i de trànsit elevat.
4. Triar l’estatus de mobilitat del carrer. El paviment idoni no serà el
mateix per a un carrer amb limitació de velocitat 80 km/h, 50 km/h o
zones 30, 20 o 10.
5. Determinació d’àmbits. És especialment important, determinar els
diferents àmbits de paviment en funció dels efectes que provoca en ells
el trànsit:
x

Àmbit cruïlla: Suporta els girs a baixa velocitat de radi curt, i les
frenades brusques també a baixa velocitat, responsables de les
tensions tangencials més importants en el paviment. També en
la cruïlla es produeix un efecte de suma del trànsit.

x

Àmbit trànsit: Es correspon amb l’àmbit de trànsit nominal del
carrer, situat en general en la part central d’un carrer de
8
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En el cas de carrers amb carril bus, la base de formigó HM 20 serà de 30cm
en comptes de 22cm i l’amplada d’aquesta base serà la del carril bus més mig metre
com mínim:

Xarxa Local
Per a carrers de xarxa local es farà servir un ferm mixt de mescla bituminosa
2 capes. Aquesta solució, menys resistent i antilliscant, és adient per trànsit mig i per
tot tipus de carrers.
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Les calçades de plataforma única també podran ser d’aglomerat segons la
següent secció:

Plataformes úniques
Als carrers de plataforma única sempre farem servir la mateixa base i subbase i només canviarà la capa superficial:

Per a carrers de plataforma única tindrem dos opcions:
1. Llamborda amorterada amb junta especial entre 8 i 15 mm., amb
morter d’ alta resistència (resines). És una solució antilliscant i amb
certa drenabilitat , i amb capacitat de resistir el mateix trànsit que
l’aglomerat proposat als carrers segregats de xarxa local.
2. Llosa o panot amorterats amb junta de 3 mm de beurada de Portland.

En el cas d’interseccions de dos carrers de plataforma única definides amb
peces no seria recomanable l’ús de peces de petit format (tipus llamborda o
llambordí), ja que no funcionen correctament en les zones de girs.
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Panot 8 cm

Voreres

Entre el gual i l’accés dels vehicles es col·locarà panot de 8cm sobre base de
20 cm de formigó:

El paquet de ferm de les voreres de la ciutat està determinat per la lloseta
de panot, prescriptiva tant per a la xarxa bàsica com per a la xarxa local. Com norma
general farem servir el panot de 4cm sobre base de 15 cm de formigó:
Panot 4 cm

En cas de utilitzar panot tàctil indicador, haurà de complir l’Ordre VIV561/2010 (ranures, alçada botons.....) i la distribució es farà segons criteris
d’Accessibilitat).
En tots dos casos si no es col·loca la capa de tot-ú es demanarà fer assaig de
placa de càrrega i comprovar que el terreny existent té una categoria mínima E2.
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4.

Rehabilitació de característiques superficials

Bones pràctiques constructives

Com norma general a l’hora de fer una rehabilitació de les característiques
superficials de una calçada, es farà amb una capa ultrafina de 1,5 cm segons la
següent secció:

Secció tipus
Tant la vorera com la calçada es construiran amb una pendent del 2% per
facilitar la evacuació d’aigües:

Tant la vorera com la calçada es construiran amb una pendent del 2% per
facilitar la evacuació d’aigües:
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Rehabilitació de rotondes i carrers amb pendent > 6%

Recrescut de calçades segregades
Plataformes úniques d > 10 cm

En el cas de rotondes i carrers amb pendent superior al 6% la rehabilitació es
farà amb una capa de 5 cm per sobre de la secció de paviment existent, segons la
següent secció:
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Plataformes úniques 6 cm. ≥ d < 10cm.
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Plataformes úniques d < 6cm

Rasa per calçada
El sobreample a fer servir en la reposició de canalitzacions serà:
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5.

Elements específics del paviment

Guals de vianants
Versió 120, de granet gris Quintana, segons definició en el document de
referència d’elements urbans del Departament de PPUU Col·locació amb formigó
pastat a truc de maceta. Rejuntat amb beurada líquida de Pòrtland i posterior neteja.

Una vegada definit el ferm estructural cal detallar dintre de la família escollida,
el format, la disposició i tipus de les juntes, la geometria dels panys, pendents,
ubicació del drenatge, disposició de tots els elements urbans, enllumenat d’arbres,
semàfors, fitons, etc., i per descomptat tots els elements del paviment que el
complementen, com ara les vorades els guals de vianants de vehicles, tant de
pàrquings com d’inici de carrer, els encintats, les rigoles, peces especials, de
senyalització, etc.

Els guals de vianants no portaran morters a la base i es col·locaran
directament sobre formigó HM-20.

Guals de vehicles
La gran majoria estan definides en el document de referència d’elements
urbans del Departament de PPUU de l’Ajuntament de Barcelona.

Versió 20, 40, 60 de granit, segons definició en el document de referència
d’elements urbans del Departament de PPUU.
Versió 120 (trapezoïdal) gual accés carrers de plataforma única. Col·locació
amb formigó pastat a truc de maceta. Rejuntat amb beurada líquida de pòrtland i
posterior neteja.

Vorades
De granit 20x24, 30x 24, 40x24, recte de 0,8 a 1,2m. massís amb formigó de
base mínim HM-20 i plinton de 14-15cm. Varietats segons plec.

Per a voreres passants es col·locaran peces de 40 x 60 x 8cm. Tampoc
portaran morters a la base i es col·locaran directament sobre formigó HM-20.

Versió de traçat corb diferents radis. No s’acceptaren vorades de peces rectes
tallades
En urbanitzacions de caràcter provisional es recomana la vorada de formigó
d’iguals dimensions que les de pedra. La col·locació sempre amb llit de formigó
pastat, no es permet l’ús de formigó sec. Les juntes es rejuntaran amb beurada
líquida de Pòrtland.

Rigola
Lloseta hidràulica de color blanc de 20x20x8 per carrers amb circulació
d’autobusos o trànsit pesant amb transició trapezoïdal de 20 a 30cm en els
embornals. Per la resta de carrers s’acceptarà de 30x30x8.
Quedarà col·locada a una cota lleugerament inferior a la de la calçada, 0,5
cm. per facilitar el drenatge els dies de pluja suau, també per evitar l’acantonament
de les rigoles pel compactador de l’aglomerat. Es col·locaran sobre base de formigó i
es rejuntaran amb beurada líquida de Pòrtland de color blanc, i posterior neteja.
La base de formigó haurà de ser la mateixa que la de la vorada a la que
acompanya, executant tots dos a la vegada ja que ben executada redueix de forma
molt considerable qualsevol enfonsament.
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Encintats

6.

En general de 30 cm. de pedra natural (granit, sorrenca, basalt...), pedra
artificial (formigó, lloseta hidràulica...),platines metàl·liques per separar panys,
pendents, o construir línia de recollida d’aigües etc. En el cas de línies de drenatge,
es col·locaran a una cota lleugerament inferior a la de la calçada, 0,5 cm. per facilitar
el drenatge els dies de pluja suau. Es col·locaran amb morter pastat a truc de
maceta i es rejuntaran amb beurada líquida de Pòrtland, i posterior neteja. Hauran
de tenir un espessor mínim de 8-10 cm

Elements integrats al paviment
Reixes de ventilació

Es col·locaran enrasades amb el paviment, en l’àmbit de les voreres,
preferiblement en les zones no prioritàries de pas (franja activa de la vorera.) en cap
cas es permetrà la seva ubicació en calçada per motius de seguretat. Es podran
situar, convenientment integrades, en els parterres, però de forma que no interfereixi
la normal disposició del reg, i sempre seguint la rasant del jardí, la inclinació del
talús, etc. Es dimensionaran per la càrrega de serveis. Tindran forma regular, i
estaran orientades segons les directrius principals de l’espai públic (paral·lel façana,
etc..).
El material serà acer galvanitzat, amb platines soldades. La separació de les
platines tindrà en compte els articles que siguin d’aplicació de la normativa
d’accessibilitat.
El marc de la reixa també serà d’acer galvanitzat, i modulat amb el paviment
sempre que sigui possible. L’ancoratge es farà mitjançant potes d’ancoratge
convenientment repartides i encastades en un cèrcol de formigó connectat amb la
base del pou i lateralment amb la solera de formigó del paviment.
El drenatge de la reixa es resoldrà des de l’interior, si això no fos possible es
situaria una o dues línies de recollida tangents a la mateixa reixa, i de les mateixes
característiques, . Si la conca que aboca l’aigua a la reixa és petita, de l’ordre de 2 o
3 vegades la superfície de la reixa no caldria resoldre el drenatge amb canals
perimetrals. En zones inundables de la ciutat, tal com recull l’estudi de la empresa
municipal CLABSA, (BCASA) es permetrà la solució sobreelevada amb un disseny
validat des del Departament de Projectes Urbans.

Trapes
Les trapes dels diferents serveis hauran de complir les especificacions de les
companyies de servei i dels departaments municipals corresponents.
La forma pot ser circular o rectangular de foneria o de ferro. En voreres de
peça el marc serà quadrat o rectangular, si cal amb marc aparent. No es permeten
les trapes de materials plàstics a excepció dels elements de resines validats per
BCASA. El gruix del marc ha de ser de 8 cm i les trapes sempre hauran de quedar
enrasades amb el paviment.
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En els casos en què el pou estigui sobre carril bus es farà servir un marc de
25 cm d’alçada col·locat sobre un element resistent de formigó

7.

Plànols de projecte i Plànols as-built

Per la realització del projecte els redactors podran descarregar des de
CartoBCN, portal de descàrregues de cartografia de l’Ajuntament de Barcelona,
tant l’última informació cartogràfica municipal com l’inventari de polígons de
pavimentació de la ciutat.

Sempre que sigui possible en les trapes de superfície superior a 1 m2,
situades en vorera, s’estudiarà la solució de trapa re pavimentable amb el paviment
del carrer.
Es collaran amb un mínim de 10 cm de gruix de formigó o morters especials
d’alta resistència. En calçada en obres de construcció de ferm complet, es deixarà
un requadre de mida suficient sense formigonar (amb encaixos perimetrals) per
ajustar la col·locació de les trapes i dels embornals amb formigó.
Per fer les entregues amb peça contra els embornals es procedirà a retocar si
cal el cantell de la peça fins a un terç del seu gruix a esquadra.

Embornals
Existeixen diferents models, per calçada o vorera d’ acord amb les
especificacions de BCASA. Tots es collaran amb formigó. A la web de l’Ajuntament
està penjada tota la informació a la “Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de
clavegueram de l’Ajuntament de Barcelona”.

Portal de descarregues de cartografía CartoBCN

Es seguiran les recomanacions de col·locació de les trapes, àmbits sense
pavimentar en primera fase i col·locació definitiva en segona fase, deixant sempre
els perímetres de formigó amb encadellats. Per fer les entregues amb peça contra
els embornals es procedirà a retocar si cal, el cantell de la peça fins a un terç del seu
gruix a esquadra.

Plànol de polígons de paviments

Contingut dins del projecte, es definiran els polígons sorgits pels canvis en la
urbanització, diferenciant els que es mantenen dels que siguin nous o modificats
informant-los en la forma que es defineix posteriorment. Aquesta informació podrà
ser utilitzada en la fase d’obra per l’elaboració del document as built, ja que una
vegada acabada l’obra serà obligatori lliurar els plànols as-built amb una
estructura de dades que faciliti el manteniment dels diferents inventaris municipals,
tant el cartogràfic, que manté el Departament de Informació de Base i Cartogràfic
de l’Institut Municipal d’Informàtica, com el de ferms, que s’emmagatzema a
l’aplicatiu municipal PavInform, que manté el Departament de Xarxes Viàries, de la
Direcció d’Infraestructures i Espai Urbà – Ecologia Urbana.
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Als projectes es preveurà una partida per l’actualització del PavInform,
Sistema de Gestió de paviments de l’Ajuntament de Barcelona.

Ferms
La informació serà en forma d’arxius DGN (MicroStation) o DWG (AutoCad)
amb el sistema de referència i el sistema cartogràfic de representació prèviament
definits i es lliurarà conjuntament amb un arxiu XLSM (Excel) que es descriu en
paràgraf posterior.

Cartografia municipal topogràfica
Es prepararà la cartografia municipal topogràfica d’acord als criteris fixats al
“Plec d’especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal
topogràfica 3D de l’Ajuntament de Barcelona”

Als plànols es representaran els polígons de calçada i vorera organitzats per
capes d’AutoCad (o nivells de Microstation), lliurant-se un plànol amb la planta de
polígons abans de l’obra i un altre amb la planta de polígons final.

El sistema geodèsic de referència serà l’ETRS89 i el sistema cartogràfic de
representació serà la projecció UTM 31N.
La posició planimètrica i altimètrica dels elements ben definits i recollits per
taquimetria o GPS no diferirà de la veritable en més dels valors indicats a escala
1:500 (7,5 cm en planimetria i 10 cm en altimetria).

Planta de polígons abans de l’obra. Numerats els polígons afectats per l’obra

El contractista haurà de numerar tots aquells polígons afectats per l’obra tant
si es modifiquen com si es donen de baixa.
A la planta de polígons finals també s’hauran de numerar tots aquells polígons
nous que surtin durant l’obra.

Planta de polígons final. Numerats els nous polígons
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Per a dibuixar correctament els polígons serà necessari treballar amb el
Grafvial de l’Ajuntament, que és un sistema de referència format per trams de carrers
i nusos a les cruïlles entre carrers. Es dibuixaran un o varis polígons de calçada i/o
vorera per cada nus i cada tram.

En el cas de calçades segregades per l’existència de mitjaneres tindrem varis
polígons de calçada i vorera per cada tram i nus:

Grafvial a l’Avinguda Diagonal amb el C. Balmes
Grafvial. En blau els trams i en vermell els nusos

Polígons de calçada i vorera a l’Avinguda Diagonal amb el C. Balmes

Grafvial amb polígon. En gris polígons de nusos i en vermell polígons de voreres

La situació més comú serà dibuixar un polígon de calçada i dos de vorera per
tram i un únic polígon de calçada en el cas de un nus, com es pot veure a la imatge
de sobre.
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L’arxiu Excel a lliurar conjuntament amb els plànols tindrà la següent
estructura:

x

Superfície m2 .Valor de la superfície real. En el cas de que tinguem
varis grups de polígons, la superfície de cada grup no serà la mitjana
de la superfície total sinó que s’haurà de reflectir la superfície real de
cada grup de polígons.

x

Comentaris. Text descriptiu dels comentaris.

x

Plataforma única. Desplegable plataforma única si/no.

x

Material. Desplegable amb llista de materials de la capa.

x

Tipus. Desplegable que mostra els tipus depenent del material
seleccionat anteriorment.

Full Actuació
Contindrà les dades que identifiquin l’actuació realitzada.
x

Tipus actuació. Desplegable per indicar si l’actuació es de recobriment,
reforç o renovació.

x

Promotor. Desplegable amb llista de promotors.

x

Data inici obra o data finalització obra. Datas de realització de l’actuació

x

Procedència. Desplegable de procedència.

x

Gruix. Valor numèric en cm del gruix de la capa de pavimentació.

x

Calçada. Indica si l’actuació inclou polígons de calçada.

x

Llarg. Valor numèric en cm del llarg normalment de les peces.

x

Vorera. Indica si l’actuació inclou polígons de vorera.

x

Ample. Valor numèric en cm de l’amplada normalment de les peces.

Únicament cal omplir una fila per l’actuació.

x

Reciclat. Valor numèric que indica el percentatge de reciclat.

Full Calzada

x

Tipus betum. Desplegable amb la llista de tipus de betum.

Contindrà les dades que corresponguin a les calçades per identificar les
diferents capes de pavimentació amb les seves característiques i agrupades per
grups de polígons.
x

Full Vorera
Contindrà les dades que corresponguin a les voreres per identificar les
diferents capes de pavimentació amb les seves característiques i agrupades per
grups de polígons.

Grup polígon. Valor numèric que indica el grup de polígons que tenen
la mateixa tipologia de materials de calçada. Tindrem tants grups de
polígons com calçades diferents, ja sigui perquè canvia l’estructura de
capes o qualsevol propietat com el camp “Plataforma única”.

x

Nivell calçada. Valor numèric (0-4) on 0 es la capa superficial i 1,2,3,4
son les capes de pavimentació inferiors successivament.

x

Rigola parell i Rigola senar. Desplegables amb llista de rigoles.

x

Plinton. Valor numèric en cm del plinton.

x

Cost real €. Import del cost real de l’actuació. En el cas de que tinguem
varis grups de polígons, el cost real de cada grup no serà la mitjana del
cost total sinó que s’haurà de reflectir el cost real de cada grup de
polígons.

x

Grup polígon Valor numèric que indica el grup de polígons que tenen la
mateixa tipologia de materials de vorera. Tindrem tants grups de
polígons com voreres diferents, ja sigui perquè canvia el material o
qualsevol propietat com el camp “Plataforma única”.

x

Nivell vorera. Valor numèric (0-4) on 0 es la capa superficial i 1,2,3,4
son les capes de pavimentació inferiors successivament.

x

Vorada parell i Vorada senar. Desplegables amb llista de vorades.

x

Cost real €. Import del cost real de l’actuació. En el cas de que tinguem
varis grups de polígons, el cost real de cada grup no serà la mitjana del
34
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cost total sinó que s’haurà de reflectir el cost real de cada grup de
polígons.
x

Full Glossari
Contindrà informació pels usuaris sobre els diversos camps que composen el
document.

2

Superfície m .Valor de la superfície real. En el cas de que tinguem
varis grups de polígons la superfície de cada grup no serà la mitjana de
la superfície total sinó que s’haurà de reflectir la superfície real de cada
grup de polígons.

x

Comentaris. Text descriptiu dels comentaris.

x

Plataforma única. Desplegable plataforma única si/no.

x

Material. Desplegable amb llista de materials de la capa.

x

Tipus. Desplegable que mostra els tipus depenent del material
seleccionat anteriorment.

x

Gruix. Valor numèric en cm del gruix de la capa de pavimentació.

x

Llarg. Valor numèric en cm del llarg normalment de les peces.

x

Ample. Valor numèric en cm de l’amplada normalment de les peces.

x

Reciclat. Valor numèric que indica el percentatge de reciclat.

x

Tipus betum. Desplegable amb la llista de tipus de betum.

Full Configuració
Contindrà l’origen de dades dels diversos desplegables que es troben a les
pestanyes de la fulla Excel. Aquesta pestanya està protegida amb contrasenya per
evitar manipulacions indegudes.

Full Polígons
Contindrà les dades que corresponguin als polígons afectats per
l’actuació/actuacions Únicament s’ompliran les columnes “Grup polígon” i “Polígon”.
Aquest camp serà un numero identificatiu que es correspondrà amb els plànols
descrits anteriorment
La resta de columnes (Subtram real, Gravial, Superfície, Centroide X, etc.)
seran omplertes per la empresa encarregada de pujar tota la informació de la
actuació al sistema de gestió de paviments municipal PavInform.
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Per tal de facilitar l’elaboració de plànols as-built, amb aquest plec tècnic es
lliuren un seguit d’arxius d’exemple d’una obra fictícia en la que s’obre un nou vial
entre dos carrers existents, anomenat Passatge de Mas de Roda:
x

x

2. Polígons que s’eliminen per la creació del nou carrer. Seran els
polígons 2,5,8 i 11.
3. Polígons nous que es crearan i que sortiren al plànol d’exemple final
numerats i a l’Excel classificats per grups de polígons en funció de la

Arxiu plantilla XLSM amb el model de dades a omplir per cada actuació
que es realitzi.

secció i capes de paviment executades.

Arxius d’exemple d’una actuació:
o Exemple actual.dgn
(AutoCad)

(MicroStation)

i

Exemple

actual.dwg

o Exemple final.dgn (MicroStation) i Exemple final.dwg (AutoCad)
o Exemple.xlsm (Excel)
Es lliurarà un plànol d’estat actual amb l’àmbit del projecte, i dels polígons
afectats numerats i classificats per grups.

Seran els polígons 13, 14, 15, 16, 17 i 18, que a l’Excel sortiran en 2 grups
diferents de polígons per tenir diferents característiques: un pels polígons 13, 14 i 15
i un altre pels polígons 16, 17 i 18.

Tindrem 3 tipus de polígons:
1. Polígons que es modifiquen geogràficament però que mantindran les
mateixes característiques que els existents de secció i capes de
paviment. Seran els polígons 1,3,4,6,7,9,10 i 12.
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projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.
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projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.
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4. CRITERIS TÈCNICS

1. INTRODUCCIÓ

3.1.

La xarxa de clavegueram i els elements associats són propietat de l’Ajuntament de Barcelona i són

CLAVEGUERES I COL·LECTORS

gestionats per Barcelona Cicle de l’Aigua, qui s’encarrega del seu manteniment i conservació.

S’anomenen clavegueres o col·lectors als conductes recol·lectors d’aigües residuals i/o pluvials construït o

Donat que no totes les obres que es realitzen en el clavegueram són realitzades per Barcelona Cicle de

acceptat per l’Ajuntament per al servei general de la població, essent el seu manteniment i conservació
competència municipal. Usualment discorre col·lineal amb l’eix de la calçada i s’hi connecten els

l’Aigua s’ha considerat adient preparar aquesta guia, per tal de donar a conèixer els criteris a seguir per

claveguerons (descrits a l’apartat 3.5).

qualsevol actuació que es realitzi en el clavegueram i elements associats.

La visitabilitat (o capacitat de recórrer el seu interior) de la xarxa de clavegueram de Barcelona es defineix

Les disposicions que s’hi estableixen són de compliment obligatori per tal de procedir a l’aprovació del

de la següent manera:

projecte i la posterior recepció de les obres.

Per seccions no tubulars: aplica el criteri dimensional establert a la gràfica adjunta.
2. OBJECTE DE LA GUIA
La present guia té per objecte establir els criteris tècnics de qualsevol obra que es porti a terme dins del
terme municipal de Barcelona que impliqui l’execució i/o modificació del clavegueram i/o elements associats

o

Si H

150 cm i B > 60 cm

visitable

o

Si H

100 cm i B

semi-visitable

o

Si H < 100 cm o B < 50 cm

50 cm

no visitable

a aquest.
Alçada màxima
de la secció

3. INFORMACIÓ DE LA XARXA EXISTENT
La informació de la xarxa de clavegueram existent de la ciutat de Barcelona és pot obtenir a través de la

1,5 m

plataforma EWISE de l’ACEFAT, a la pàgina web https://www.ewise.es.
D’acord amb la sol·licitud realitzada, s’adjunta a l’informe de xarxa la informació relativa als serveis públics
1,0 m

del subsòl existents i planificats, gestionats per BCASA, a l’àmbit previst al projecte.
Per a interpretar correctament el plànol de geometria de la xarxa de clavegueram, es necessita accedir al
catàleg de tipologies de seccions de clavegueram. Aquesta informació es pot consultar a l’adreça d’Internet:

0,5 m

0,6 m

http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp. En aquesta pàgina Web, la primera vegada que s’hi
accedeix s’ha d’omplir un petit formulari de registre per demanar el nom d'usuari i password que permeten

Amplada
máxima de la
secció

No visitable

accedir-hi i visualitzar la documentació.
Semi-visitable

La informació facilitada referent a la xarxa de clavegueram planificada s’ha extret del Pla Integral de
Visitable

Clavegueram de Barcelona (PICBA’06). La consignació d’aquesta informació no exclou la realització d’un
estudi de detall de les obres requerides per al drenatge de la zona i de la conca afectada, ni la redacció dels

Per seccions tubulars: el criteri de visitabilitat ve condicionat per l’existència de banqueta. Només

projectes constructius corresponents.

es pot considerar que la claveguera és visitable si disposa de banqueta i si la diferència entre el

El plànol d’informació sobre l’estat estructural de la xarxa s’inclou només a títol orientatiu, i es basa en la

diàmetre i l’alçada de la banqueta és superior o igual a 1,5 m. Si el diàmetre està comprés entre

informació disponible en cada moment. Per a qualsevol incidència o consulta complementària sobre aquest

1,0 i 1,5 m es considera semi-visitable, i si és inferior es considera no visitable. Si és diàmetre és

estat de conservació, caldrà contactar amb el Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, c/ Acer 16, 08038 Barcelona

superior o igual a 1,5 m però no disposa de banqueta, es considera semi-visitable.

(Telèfon: 932 896 800).
La sol·licitud de connexió de finques a la xarxa de clavegueram, així com qualsevol informació relativa a
connexions existents, s’ha d’enviar al Servei d’Inspeccions i Neteja: a l’atenció de Sra. Elma Cabot
(ecabot@bcn.cat) de la Direcció d’Operacions de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, al carrer Nil Fabra 20,

o

Si H

150 cm

visitable amb banqueta

o

Si H

100 cm

semi-visitable

o

Si H < 100 cm

no visitable

on H és la diferència entre diàmetre i alçada de banqueta

08012 Barcelona (Telèfon: 934 132 465).
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Els criteris generals a tenir en compte en la construcció i/o modificació de clavegueres a la ciutat de



Barcelona són els següents:

ȟz = (v · B) / (2·g r)

2

2

on v (m/s) és la velocitat de l’aigua, B (m) l’amplada interior del col·lector, g (m/s ) la gravetat i r

1. Les clavegueres i col·lectors s’han de dimensionar amb una capacitat màxima corresponent als

(m) el radi de gir.

cabals de pluja de 10 anys de període de retorn. En qualsevol cas, el diàmetre mínim interior de tota
xarxa de clavegueram de nova construcció ha d’ésser de 500 mm.

8.

La xarxa de clavegueram de nova construcció s’ha de connectar amb la xarxa existent en els
màxims punts possibles, no només per assegurar el desguàs, sinó també per mantenir el mallatge

2. Per evitar erosions a la xarxa, aquesta s'ha de dissenyar de manera que la velocitat corresponent als

de la xarxa i millorar la ventilació d’aquesta.

cabals de pluja de període de retorn de T=0,5 anys no superi els 6 m/s en clavegueres de formigó, i
els 10 m/s en clavegueres de material plàstic. En qualsevol cas, el pendent màxim admissible d’una

9.

claveguera és del 10%.

Els criteris per a la construcció i col·locació del pous de la xarxa de clavegueram es troben a
l’apartat 3.2.

3. La diferència de pendents entre la rasant del carrer i la claveguera es salvarà mitjançant la

10. Les clavegueres construïdes amb peces prefabricades de tipus T130 o similars es col·locaran al

construcció de salts en pous de registre, o de ràpids.

fons de la rasa sobre un llit de formigó HM-20 de 20 cm de gruix, i els costers i la volta aniran
embolcallats amb un recobriment de formigó HM-20 de 10 cm de gruix (veure detall 7.1).

4. Per evitar sedimentacions a la xarxa, aquesta s'ha de dissenyar amb pendents tals que assegurin
velocitats mínimes de 0,6 m/s per als cabals mínims de projecte (cabals d’aigües residuals). En

11. En zones susceptibles de patir interferències amb altres serveis, les canonades plàstiques es

qualsevol cas, el pendent mínim recomanable d’una claveguera és de l’1%. En aquells casos en què

col·locaran amb embolcallament de formigó HM-20, amb un recobriment exterior mínim de 10 cm i

per condicions de contorn no es pugui complir aquesta condició, s’estudiaran en detall les solucions

fins a 20 cm d’espessor en funció del diàmetre del tub per evitar les possibles afeccions durant

més adient en cada cas (cubetes lliscants, ...).

l’execució d’obres a la via pública (veure detall 7.2).

5. Per pendents superiors al 5% o inferiors al 1%, no s’admetrà la utilització de soleres o tubs de

12. Les canonades de formigó o de gres es col·locaran sobre un llit de sorra de gruix mínim 15 cm, i

formigó, havent d’utilitzar altres materials que minimitzin l’erosió o la sedimentació segons el cas.

embolcallats fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior amb el mateix material granular.

6. La corba d'acord en planta entre els traçats de dues clavegueres que conflueixin ha de ser molt suau,

13. No s’admetran soleres planes en calaixos de formigó. La secció haurà de tenir una banqueta, per

i l'angle de les seves respectives alineacions ha de ser inferior als 30 graus sexagesimals en el punt

poder transitar, i una cubeta, rectangular o semicircular, dimensionada per a transportar el cabal

d'intersecció (veure detall 12.1).

d’aigües residuals.

7. En el disseny de clavegueres visitables, el radi de gir es regirà pels següents criteris:

14. Qualsevol secció visitable (inclòs les seccions tubulars de diàmetre superior o igual a 1800 mm)
haurà de disposar d’una banqueta amb les dimensions necessàries per poder transitar pel seu

Radi de gir desitjable:
r
on

interior.

10 · B (m)

15. Es descarta la utilització de canonades plàstiques alveolars o de paret estructurada d’espessor de

(m) és l’amplada interior de la secció

2

paret interior inferior a 6 mm i rigidesa inferior a SN4 kN/m , per evitar possibles trencaments durant
les operacions de neteja d’aquestes amb sistemes hidropneumàtics. Els tubs per a sanejament

Radi de gir mínim admissible:

seran autoportants, amb acabat interior llis, i amb garantia d’alta resistència als impactes, l’abrasió i
r

12 · B / H (m)

la corrosió segons normativa vigent.
16. La profunditat mínima de la xarxa des de la clau de la claveguera fins a la rasant de calçada haurà

on B (m) és l’amplada interior del col·lector i H (m) és el calat màxim de la secció

de ser igual o superiors a 1,60 m sota vorera i 1 m sota calçada. En aquells casos en què no es
En tot cas, per admetre valors inferiors de radi de gir, el projectista hauria de demostrar que per

pugui complir aquesta condició, caldrà col·locar una llosa de protecció entre la claveguera i el

una pluja de T=10 de període de retorn, la sobreelevació a la corba no arriba a exhaurir el

paviment.

resguard disponible. S’entén per sobreelevació

la diferència d’alçada de la làmina d’aigua en la

17. Coma norma general la claveguera haurà de disposar-se a una cota més profunda que la resta de

paret exterior respecte a la làmina mitja, obtinguda de la següent manera:

serveis de la ciutat.
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El pou de salt es considera un element singular i les seves especificacions estan contemplades en l’apartat

18. Les distàncies de separació de la xarxa de clavegueram municipal respecte d’altres serveis serà la
recomanada a la taula següent:

3.4.a.
a. Execució de pous de registre
Separació recomanable

Separació mínima en

en planta (cm)

planta i en alçat (cm)

Abastament aigua

70

30

Gas

50

30

Electricitat - alta

50

20

Electricitat - baixa

50

20

Comunicacions

50

20

Altres

50

30

Serveis

Els criteris generals a tenir en compte en la construcció i/o modificació de pous de registre a la ciutat de
Barcelona són els següents:
1. En seccions visitables es situaran pous de registre com a màxim cada 50 m de distància.
2. En seccions no visitables es situaran pous de registre com a màxim cada 40 m de distància, i en els
canvis d’alineació, canvis de secció, canvis de rasant, unions de ramals, en les connexions
d’embornals amb la claveguera, i en qualsevol altre element singular.
3. Els pous de registre en clavegueres visitables seran del tipus “xemeneia”, és a dir, el pou es recolza
sobre la volta del col·lector. Seran de secció quadrada de dimensions interiors 70x70 cm (veure
detalls 6.1.1, 6.1.2 i 6.1.3).

Les separacions indicades es mesuraran entre les generatrius exteriors dels conductes.

4. Els pous de registre en clavegueres no visitables seran del tipus “arqueta”, és a dir, el pou arribarà

En casos de zones consolidades densament ocupades per xarxes de serveis a on no sigui

fins a la solera, i el col·lector tindrà continuïtat a l’interior del pou en mitja secció. En aquest cas, els

possible respectar les separacions indicades, aquestes es podran reduir sempre que les

pous de registre seran de les dimensions següents:

instal·lacions estiguin especialment i degudament protegides i aïllades, mitjançant l'aplicació dels
mitjans que en cada cas determini l'Administració Municipal i s'ajustin al que prescriuen els

Si la solera o part inferior de la claveguera està a una profunditat inferior o igual a 1 m, la secció

reglaments corresponents.

interior del pou de registre serà de 70x70 cm (veure detall 6.2.2)
Si la solera o part inferior de la claveguera està a una profunditat superior a 1 m i inferior o igual a

19. No es permet el pas de xarxes de clavegueram sota línies d’arbres.

2,5 m, la secció interior del pou de registre serà de 120x120 cm, amb un forat lliure a la llosa de

20. En els casos excepcionals en què la claveguera hagi de quedar embeguda o constrenyida al trasdós

70x70 cm per a recolzament de la tapa (veure detall 6.2.2).

o entre pantalles d’aparcaments, túnels o altres grans infraestructures soterrades, aquesta haurà de

Si la solera o part inferior de la claveguera està a una profunditat superior a 2,5 m, la secció

ser visitable, per permetre futures actuacions de manteniment o rehabilitació des del seu interior.

interior del pou de registre serà de 120x120 cm en la part inferior del pou amb una alçada lliure de

Així mateix, s’impermeabilitzaran totes les seves juntes.

1,80 m, i reducció a secció quadrada de 70x70 cm fins a la superfície (veure detall 6.2.1).
Si la solera o part inferior de la claveguera està a una profunditat igual o superior als 8 m, s’hauran

21. Quan s’urbanitzi un carrer de la ciutat, per nova urbanització, renovació o arranjament caldrà:

de construir, per millorar la seguretat en l’accés al pou, amb un replà intermig, en trams d’alçada

executar la nova claveguera (planificada o indicada per BCASA) o renovar l’existent si es troba

màxima de 4 m. (veure detall 6.1.3).

en mal estat.

En el cas de clavegueres visitables i no visitables amb secció d’amplada igual o superior a 120 cm,

executar totes les connexions o entroncaments amb futures clavegueres planificades a les

l’amplada del pou de registre s’ajustarà a aquesta dimensió (veure detalls 6.2.1 i 6.2.2).

cruïlles amb els carrers transversals, fins al límit de l’àmbit de l’obra.
5.

Els pous de registre no provocaran discontinuïtat en la cubeta, en el cas de seccions visitables, i en
el cas de seccions tubulars s’executarà amb el tub passant i en cap cas amb coincidència amb una

3.2.

POUS DE REGISTRE

junta elàstica d’estanqueïtat del tubular.

S’anomena pou de registre a l’element de construcció de forma prismàtica, oberta pel damunt i encastada

6.

En seccions visitables el pou de registre tindrà continuïtat amb un dels costers de la secció (veure

a terra, amb tapa de tancament marcada amb la llegenda que correspongui.

detalls 6.1.1, 6.1.2 i 6.1.3). En tubulars de diàmetre igual o superior a D1200 el pou de registre serà

El pou sorrer es considera un element singular i les seves especificacions estan contemplades en l’apartat

tangencial a un dels costats del tub, i en seccions tubulars de diàmetre inferior el tub quedarà

3.4.c.

centrat respecte de les parets del pou, de manera que l’eix del tub no coincidirà amb l’eix del pou de
registre (veure detalls 6.2.1 i 6.2.2).
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7.

3.3.

Els pous de registre podran ser de formigó (in situ o prefabricats), d’obra de fàbrica (maó massís o
de tres forats), o de materials plàstics. La paret dels pous de registre ha de tenir un gruix mínim de

Entre els elements de captació col·locats a la via pública per absorbir les aigües pluvials de superfície, es

20 cm. En els casos en què aquesta sigui inferior, caldrà executar un embolcall de formigó.
8.

ELEMENTS DE CAPTACIÓ D’AIGUA D’ESCORRIMENT

distingeixen dues tipologies:

Els pous de registre del clavegueram i drenatge es trobaran sempre sota superfícies pavimentades

Embornals

que permetin l’accés de vehicles de neteja fins a la seva vertical. Quan estiguin situats en calçada,

9.

hauran de quedar centrats en el carril de circul·lació. S’intentarà així mateix evitar col·locar pous de

Elements de captació formats per una reixa individual amb marc perimetral que reposa sobre una caixa

registre en carrils d’aparcament.

individual (també anomenada pou de caiguda), d’obra de fàbrica o formigó.
Reixes contínues

En els pous de registre d’accés a cambres de la xarxa de clavegueram de dimensions superiors a
70x70 cm i alçada superior a 4 m, hauran de col·locar-se guarda-cossos de seguretat per evitar

Elements de captació formats per un seguit de reixes (individuals o encadellades entre sí) que reposen

riscos de caiguda en alçada.

sobre un mateix canal longitudinal.

10. Els graons per a pous de registre seran de polipropilè amb ànima d’acer col·locats a una

En tots dos casos s’entén que estan inclosos els corresponents conductes o dispositius complementaris

equidistància de 35 cm des de la cota superior de la tapa de registre, alineats verticalment i sense

subterranis que condueixen l’aigua captada cap a la claveguera.

discontinuïtat fins a la base del pou (veure detall 1.2.1). Hauran de complir la norma UNE EN 13101.
11. En projectes d’urbanització en què la cota final del paviment variï respecte l’actual, caldrà recréixer

a. Selecció de la tipologia d’element de captació

els pous de registre existents per tal que la tapa del pou quedi a la mateixa cota que el paviment

1. S’intentarà, sempre que sigui possible, recollir els escorriments pluvials en forma de flux concentrat,

futur, tal com s’indica al detall 12.2.

mitjançant embornals individuals. Aquests s’ubicaran als punts baixos o en els aiguafons de les
superfícies d’escorriment, normalment materialitzades en forma de rigoles longitudinals.

b. Tapes per a pous de registre

2. Només en el cas de places o zones de gran extensió amb flux difús, sense pendent perpendicular al

Les tapes per a pous de registre hauran de complir les especificacions tècniques incloses en la “Instrucció

flux, i en les que no hagi cap possibilitat de configurar un drenatge com el del cas anterior (rigola i

d’Alcaldia Relativa als Elements Urbans de la ciutat de Barcelona”.

embornal), s’admetrà la col·locació de reixa contínua disposada de forma transversal al flux difús.

1. Es col·locaran tapes de 70 cm de cota de pas en pous de registre de dimensions 70x70 cm. Aquestes

3. En aquells casos de carrers on no es pugui assegurar la predominança del flux concentrat per la

tapes hauran d’acreditar el compliment de la norma UNE EN124, i estar marcades amb el segell

rigola, per exemple amb pendent transversal inferior al 2% i pendent longitudinal superior al 6%, es

d’una empresa certificadora acreditada per la ENAC o equivalent europeu.

podran admetre reixes contínues transversals.

2. Com a norma general es col·locaran tapes amb marc no aparent (veure detall 1.1.1). S’acceptaran
tapes amb marc aparent en voreres per facilitar la col·locació de les peces rectangulars del paviment

b. Disposició d’embornals

(veure detall 1.1.2).

1.

3. Les tapes de registre no han de disposar en general de cap dispositiu de bloqueig a l’obertura. En

En carrers amb pendent transversal de la calçada cap a les voreres, es col·locaran els embornals a
cadascuna de les dues línies de rigola laterals (veure detalls 2.1 i 2.2).

casos particulars i amb acceptació dels tècnics de Barcelona Cicle de l’Aigua, es poden requerir tapes

2.

estanques (per pressió de l’aigua d’1 bar en pressió o depressió, o per evitar les olors, o per evitar

En carrers amb pendent transversal cap a l’eix del carrer, els embornals es col·locaran, segons els
condicionants de la urbanització, al llarg de la línia d’aiguafons central (veure detalls 2.3 i 2.4).

gasos, etc.), amb dispositius d’enclavament. El tipus d’enclavament dependrà de cada situació

Aquesta configuració és força freqüent en carrers de plataforma única.

específica, essent el sistema de cargols el més utilitzat.
3.

Per garantir una correcta evacuació de les aigües pluvials, el bombament transversal dels carrers ha
de ser com a mínim del 2%.

4.

S’han de col·locar embornals aigües amunt dels passos de vianants.

5.

Si l’embornal està adossat a una vorada a diferent nivell, anirà acompanyat d’una bústia lateral de
pas lliure de 8 cm integrada a la vorada (veure detall 2.1). En cas que l’alçada disponible per
col·locar la bústia no permeti la col·locació d’una peça de bústia granítica, es col·locarà un element
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bústia de fosa dúctil amb el màxim pas lliure possible, i en aquest cas l’element haurà de complir la
norma UNE EN124 i estar marcat amb el segell d’una empresa certificadora acreditada per la ENAC

c. Reixes d’embornal

o equivalent europeu.
Les reixes per a la recollida d’aigües pluvials hauran de complir les especificacions tècniques incloses en la
6.

La densitat d’embornals a col·locar a la Ciutat de Barcelona s’expressa en termes de l’àrea tributària

“Instrucció d’Alcaldia Relativa als Elements Urbans de la ciutat de Barcelona”.

2

(en m ) per cada unitat d’embornal, i es determina en funció del pendent longitudinal del carrer, del
1. Les reixes d’embornal hauran de complir la norma UNE EN 124, i estar marcades amb el segell d’una

tipus de reixa a col·locar, i de la secció del carrer a urbanitzar (nombre de carrils, carrer amb

empresa certificadora acreditada per la ENAC o equivalent europeu.

plataforma única o a dues aigües). En els detalls de distribució de reixes d’embornals adjunts al
present document s’exposen les taules amb la capacitat de captació per les diferents distribucions i

2. En carrers amb pendent transversal a dues aigües, amb voreres i calçada a diferent nivell, es

tipologies d’embornals (veure detalls 13.1 i 13.2).
7.

8.

9.

col·locaran reixes d’embornal de dimensions 70x30 cm de barres diagonals inclinades 45º,
col·locades a favor del sentit de les aigües (veure detall 1.3.1).

Si, per reduir el número de connexions a la claveguera, es volen col·locar embornals dobles, caldrà
utilitzar les taules de capacitat corresponents (ja que amb un embornal doble no s’obté el doble de

3. En carrers de plataforma única i amb una sola línia d’embornals central, i en places o zones de

capacitat que amb dos d’individuals col·locats de manera uniforme). Els embornals dobles

vianants, es col·locaran preferentment reixes d’embornal de dimensions 70x30 cm de barres

s’executaran tal com s’indica al detall 2.2

inclinades a 45º en forma d’espiga, col·locades a favor del sentit de les aigües (veure detall 1.3.3).

Si l’àrea tributària real de cada embornal és inferior a l’òptima segons les taules de capacitat degut a

4. En punts baixos i en carrers o zones que rebin elevades aportacions d’escorriment superficial, es

que no es compleix la equidistància entre els embornals projectats, caldrà augmentar el nombre

col·locaran reixes interceptores formades per dues reixes de barres diagonals de 50x50 cm

d’embornals fins que l’àrea tributària total de la suma d’ells sigui igual a l’àrea a drenar.

cadascuna, en un marc de 100x50 cm (veure detall 1.3.2).

En cas que, per raons de capacitat de captació, sigui necessari col·locar bateries d’embornals,
aquestes es col·locaran en forma de L (veure detall 3.3.2), i es col·locaran transversalment a la

1.

calçada només en casos excepcionals.

1.1.
1.

10. En els encreuaments de carrers de plataforma única amb carrers amb vorera i calçada a diferent

1.1.

nivell, es poden generar punts baixos als costats dels guals remuntables, que cal dotar d’elements

1.2.

amb gran capacitat de captació, per evitar la formació de tolls. Sempre que sigui possible, es
col·locaran embornals amb bústia. En aquests casos es recomana mantenir el pendent de la

d. Reixes contínues

calçada dels vials estàndard amb pendent predominant, sense crear aquests petits ressalts, de

1. El canal que recollirà les aigües ha de tenir un pendent mínim del 2,5%, i les reixes hauran de

manera que sigui el carrer de plataforma única el que baixi de cota en els creuaments, per a poder

col·locar-se transversalment al flux d’aigua (veure detall 2.5).

enllaçar amb els carrers transversals.

2. Les reixes continues seran abatibles, antivandalisme i d’un ample mínim de 30cm.
Si aquesta solució no és sempre viable per raons de continuïtat dels vianants, es recomana la
3. La longitud màxima de canal de recollida de la reixa contínua cap a un punt de desguàs serà de 10 m,

construcció de dues canaletes de 30 cm d’ample que donin continuïtat a les dues rigoles del vial

per possibilitar les tasques de neteja i manteniment.

estàndard transversal amb flux predominant Aquestes canaletes portaran associada una reixa
correguda formada per reixes tipus BCN P7.

4. La canal de recollida de la reixa ha de tenir una fondària mínima de 45 cm.

En qualsevol cas, caldrà dotar de l’adient número d’elements de captació al punt baix generat per la

5. En cas que les reixes contínues s’hagin de col·locar a sobre d’infrastructures subterrànies, el fons de

plataforma única, per tal de reduir l’escorriment superficial produït pel succés de pluja. Es recomana

la canal de recollida s’executarà amb mitja canonada plàstica o de gres, per assegurar l’estanqueïtat

la col·locació de reixes Barcelona 10 en L quan la xarxa de drenatge aigües amunt d’aquest punt

d’aquesta.

baix sigui especialment insuficient; i quan aquesta insuficiència sigui menor, aquestes reixes es
podran ser de tipus Barcelona 1.

e. Execució de nous embornals

11. No s’accepta com a element de drenatge el sistema “caz-col·lector” (tubular amb obertura superior

S’entén com a nou embornal la construcció d’un element allà on no n’hi havia cap anteriorment, i que per

contínua, típic del drenatge de carreteres).

tant requereix la construcció d’una nova connexió a la claveguera. En el cas que el nou embornal es trobi a
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una distància inferior o igual a 12 metres d’un embornal individual ja existent, es podrà aprofitar la galeria i

per trios (“en T”, considerant un embornal principal i dos satèl·lits un a cada costat), sempre i quan la

entroncament a la claveguera d’aquest. Si la distància és superior a 12 m, cal nova connexió.

distància de separació entre ells sigui igual o inferior a 12 m.
10. Com a norma general, no s’instal·laran embornals sifònics. En aquells casos on estigui degudament

Els criteris a tenir en compte en l’execució de nous d’embornals són els següents:

justificada la seva necessitat es permetrà la instal·lació d’embornals sifònics realitzats mitjançant

1. La caixa de l’embornal ha de tenir les dimensions en planta necessàries per tal que el marc de la

tubs i colzes de PVC DN 250. En casos concrets es justificarà l’ús de clapetes o sifons de paret

reixa recolzi en tota la seva superfície. La fondària mínima de la caixa d’embornal ha de ser de 1,5 m.

d’obra de fàbrica (veure detalls 4.1.1 a 4.2.2).

La caixa es pot construir amb peces prefabricades o amb maons massissos o de 3 forats.
2. El DN (Diàmetre Nominal) mínim del tub de connexió dels embornals a la claveguera, sigui aquesta

f. Trasllat d’embornals

visitable o no visitable, ha de ser de 400 mm. Només es permetrà DN 300 mm en el cas que les
dimensions de la paret de la caixa de l’embornal on es connecta el tub no permetin la instal·lació d’un

S’entén com a trasllat d’embornal el seu desplaçament en planta a una distància inferior o igual a 12 m del

tub de DN 400 mm.

punt d’ubicació anterior, i que per tant admet l’aprofitament de la connexió existent a la claveguera. Si el
trasllat supera aquesta distància, s’ha de considerar com un nou embornal i apliquen els criteris de l’apartat

3. En general, el traçat del tub de connexió entre embornal i claveguera ha de ser rectilini, sense girs en

e.

planta, i per tant exempt de pous de registre intermitjos. Només en el cas excepcional que, per motius
de traçat hagi d’haver-hi canvis de direcció, aquests s’hauran de fer mitjançant pous de registre.

Els criteris a tenir en compte en el trasllat d’embornals són els següents:

4. El pendent del tub de connexió de l’embornal amb la claveguera ha de ser igual o superior al 5% en

Trasllat d’embornals connectats amb galeria semivisitable

tots els casos.
1. Quan un embornal s’ha de traslladar perquè les voreres s’eixamplen (és a dir l’embornal s’apropa de
5. La connexió del tub d’embornal amb una claveguera visitable complirà els següents requisits

la claveguera), la nova caixa d’embornal es construirà sobre la galeria semivisitable existent, fins a la

específics (veure detall 3.1):

base d’aquesta en el cas que s’intercepti. En el cas que la projecció en planta del nou embornal no

La connexió no es realitzarà a pou de registre. Es recomana, però, que la connexió es faci el més

coincideixi amb la galeria, es connectarà el nou tub a la part baixa de la galeria semivisitable, sense

a prop possible dels pous però no pas directament en ells.

girs i amb pendent uniforme igual o superior al 5% (veure detall 5.1.1).
2. Quan un embornal s’ha de traslladar perquè les voreres s’estreten (és a dir l’embornal s’allunya de la

La connexió es realitzarà aproximadament a 20 cm per sobre de la cota de banqueta i en cas que

claveguera), es perllongarà la galeria amb un tub de diàmetre mínim 400 mm connectat a la part

no existeixi banqueta, a 20 cm per sobre de la cota del cabal punta en temps sec.

baixa de la galeria semivisitable, sense girs i amb pendent uniforme igual o superior al 5% (veure

L’angle del tub de connexió amb l’eix de la claveguera on es connecta ha d’anar perpendicular o

detall 5.1.2).

bé inclinat en el sentit favorable a les aigües del col·lector.

3. En qualsevol cas, la caixa d’embornal antiga i el tram de galeria semivisitable que quedi fora de servei

6. La connexió del tub d’embornal amb una claveguera no visitable complirà els següents requisits

es demolirà, o bé s’anul·larà amb un reblert de formigó pobre.

específics (veure detall 3.2.):

Trasllats d’embornals connectats amb tubulars

La connexió es realitzarà sempre a pou de registre.

1. Quan un embornal s’ha de traslladar perquè les voreres s’eixamplen (és a dir l’embornal s’apropa a la

La connexió es realitzarà per sobre de la meitat de l’alçada mitja de la secció.

claveguera), la nova caixa d’embornal es construirà sobre el tub de connexió existent, fins a la base

7. En el cas d’instal·lació d’embornals nous en calçades de plataforma única on la projecció en planta de

del tub en el cas que s’intercepti (veure detall 5.2.1).

l’embornal coincideixi amb el traçat del col·lector, es permetrà la connexió a pou lateralment per sobre

2. Quan un embornal s’ha de traslladar perquè les voreres s’estreten (és a dir l’embornal s’allunya de la

de la cota superior de la secció del col·lector.

claveguera), el trasllat de l’embornal es realitzarà perllongant el tub de connexió existent, mantenint la

8. Sempre que sigui possible, les connexions dels embornals a la claveguera es realitzaran com a mínim

cota inicial, direcció, pendent i la secció d’aquest fins al nou pou de caiguda situat a la nova alineació

a 2 m de distància en planta de les connexions dels claveguerons existents, per minimitzar possibles

(veure detall 5.2.2).

problemes d’olors.

3. Si la situació en planta del nou embornal no permet complir aquest criteri, es realitzarà una nova

9. Si la densitat d’embornals que s’hagin de col·locar és elevada, per minimitzar el nombre de

connexió a la claveguera, anul·lant l’existent. En el cas que per motius tècnics (claveguera molt

connexions amb la claveguera, es podran connectar els embornals entre ells per parelles (“en L”) o

profunda, existència de serveis, ...) no sigui possible realitzar una nova connexió a la claveguera, es

11 de 19

12 de 19
767

podrà connectar el nou embornal a la caixa de l’embornal existent, amb un tub D400 i un pendent
mínim del 5%, i convertint la caixa de l’embornal existent en un pou de registre de 70x70 cm, per tal

b. Ràpids

que el gir i la caiguda de l’embornal quedin registrables.

Element que permet salvar desnivells superiors a 1 m en la rasant de clavegueres, mitjançant una transició

4. En qualsevol cas, la caixa d’embornal antiga i el tram de tub de connexió que quedi fora de servei es

hidràulica sense discontinuïtats.

demolirà (o bé s’anul·larà) amb un reblert de formigó pobre.

Els criteris a seguir en el disseny i execució dels ràpids són els següents:
1. S’han de disposar ràpids quan el diàmetre de les clavegueres sigui superior a 600 mm, i en col·lectors

g. Anul·lació d’embornals

visitables.
1. En general, quan s’anul·li un embornal caldrà tapiar la connexió amb la claveguera, omplir el tram que
2. Per seccions tubulars no visitables de diàmetre superior a 600 mm, caldrà construir una cambra en la

quedi fora de servei amb formigó pobre i finalment anul·lar la reixa i la caixa de l’embornal en

qual s’inclourà un ràpid de caiguda amb un pendent màxim del 200% (veure detall 10.2).

superfície. Es verificarà que no hi hagi cap connexió a l’embornal o en el seu tram de connexió a
anular (per exemple, algun clavegueró particular, tub de drenatge o connexió de serveis). En cas que

3. Per seccions visitables, i per tal de mantenir la visitabilitat, es construiran ràpids amb un pendent

n’hi hagi, caldrà preveure la ubicació de la nova connexió.

màxim del 100%. Al llarg del ràpid es disposaran escales, baranes i barres de seguretat per al
personal de manteniment (veure detall 10.1). La rampa del ràpid es construirà amb una base de
formigó armat de 30 cm de gruix com a mínim i revestida de morter de resina epoxi; i sobre la base

3.4.

ELEMENTS SINGULARS

del bol amortidor (també de formigó armat de 30 cm de gruix) es col·locarà una solera de granet o
basalt. L’inici del ràpid aigües avall es rematarà amb un acabat arrodonit, evitant cantells, per afavorir

1.

el funcionament hidràulic del conjunt.

a. Salts
Element que permet salvar desnivells superiors a 1 m en la rasant de clavegueres, mitjançant una

c. Pou sorrers i connexions de xarxes de drenatge

discontinuïtat en alçada en el traçat. Consisteix en un pou de registre on les aigües afluents es connecten a
Els criteris a seguir en el disseny i execució dels pous sorrers i les connexions de les xarxes de drenatge

una alçada variable del pou i les aigües efluents surten per la part baixa.

són els següents:
Els criteris a seguir en l’execució dels salts són els següents:
1. La xarxa de recollida d’aigües pluvials de parcs i de zones on l’aigua de pluja pugui arrossegar sauló
1. Només s’admeten salts en clavegueres de diàmetre inferior o igual a 600 mm. Si la secció és major, el

disposarà de pous sorrers situats abans de la seva connexió a la xarxa de clavegueram unitària.

desnivell s’haurà de salvar amb un ràpid.
2. El número de pous sorrers a col·locar estarà degudament justificat amb la finalitat de minimitzar el
2. Per tal de possibilitar les tasques d’inspecció i manteniment de la xarxa, les aigües afluents s’han de

nombre d’aquests, i en els parcs es prioritzarà la seva construcció a l’interior del parc sempre que es

derivar per un tubular vertical que les reculli i es connecti a la part baixa del pou mitjançant dos colzes

compleixin els criteris necessaris per l’accés dels vehicles de manteniment del servei de neteja del

de 45º (veure detall 10.3)

clavegueram municipal.

3. El tub de derivació vertical s’ha de calcular per tal de recollir el cabal d’aigües residuals en temps sec,

3. Les dimensions mínimes dels pous sorrers seran les indicades al detall 11.1.

amb un diàmetre mínim de 300 mm.
4. La connexió de les cunetes de drenatge amb la xarxa de clavegueram es realitzarà sempre mitjançant
4. El pou on s’ubica el salt seguirà les especificacions pròpies dels pous de registre a excepció de la

un pou de registre. Si aquest pou és accessible per a vehicles de neteja, haurà d’incorporar un sorrer.

solera, que en aquest cas serà de granet o basalt per tal de reduir l’erosió amb un pendent del 1%.

En cas contrari, es connectarà mitjançant un tubular aquest pou amb un nou pou aigües avall que sí
sigui accessible, on es col·locarà el sorrer (veure detalls 11.2.1 i 11.2.2)

5. En els casos en què la xarxa a projectar sigui exclusivament de recollida de pluvials (parcs i zones
verdes que no siguin susceptibles de portar residuals) no serà necessària la col·locació del tubular

5. Els tubs de drenatge es connectaran directament als pous de registre.

vertical per a les aigües residuals.
6. No es permet la col·locació de sorrers en els pous de caiguda dels embornals o reixes de captació.
6. En cas que s’hagi de connectar una secció tubular amb un col·lector visitable mitjançant un salt,
7. Es prohibeix la col·locació de pous sorrers en els trams de claveguera municipal on circuli aigua

aquest es farà mitjançant un pou de registre lateral al col·lector visitable, no es realitzarà amb un pou

residual.

del propi col·lector (veure detall 10.4).
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3.5.

CLAVEGUERONS PARTICULARS

claveguerons antics, de materials no plàstics, o en mal estat, es restituiran fins a la línia de façana.
En cas que es trobin claveguerons longitudinals particulars en el carrer a urbanitzar, aquests

S’anomena clavegueró al conducte de titularitat privada destinat a la conducció de les aigües pluvials i

s’hauran de demolir o anul·lar i connectar tots els claveguerons a la nova claveguera municipal.

residuals procedents de les finques, fins a la claveguera pública.
7.

En els nous claveguerons es construirà un pou de registre a vorera per tal de facilitar la conservació
d’aquest. Les dimensions del pou de registre seran de 40x40 cm en pous de fins a 2,5 m de

2.

fondària, i a partir de 2,5 m de fondària hauran de ser de 70x70 cm amb pates per permetre les

1. Construcció de nous claveguerons

tasques de neteja i manteniment del clavegueró. A la tapa del pou de registre del clavegueró haurà
S’entén que la construcció d’un clavegueró nou comprèn tot el tram entre la façana i la claveguera pública,

d’indicar “clavegueró particular”, per diferenciar-lo dels pous de registre de la xarxa de clavegueram

inclosa la seva connexió.

pública.

1. Els nous claveguerons seran del material i diàmetre que designi la Barcelona Cicle de l’Aigua, essent

8.

el diàmetre mínim de 250 mm, i un pendent entre el 1% i el 3%, llevat dels casos en que tècnicament

propietat haurà de preveure una arqueta a l’interior de la finca per a poder realitzar les tasques de

sigui inviable.

manteniment d’aquest clavegueró.

2. La connexió del tub d’un clavegueró amb una claveguera visitable complirà els següents requisits

9.

específics (veure detall 8.1):

Només en els casos excepcionals de connexions de claveguerons a claveguerons longitudinals
particulars, es permetrà la construcció d’un pou de registre a calçada, en funció del que dictaminin
els tècnics de Barcelona Cicle de l’Aigua.

La connexió no es realitzarà a pou de registre.
La connexió es realitzarà a cota de banqueta, canalitzant les aigües a la banqueta mitjançant una

10. En els nous claveguerons on els tècnics de Barcelona Cicle de l’Aigua prevegin problemes de retorn

petita mitja canya, per evitar acumulacions de restes orgàniques a la banqueta. En cas de no

de l'aigua de la claveguera en temps de pluja, es recomana la instal·lació d'una vàlvula de clapeta

existir banqueta la cota de connexió serà la làmina d’aigua.

antiretorn inserida al tub, en el pou de registre del clavegueró o bé a l’interior de la finca (veure detall
9.2).

L’angle del tub de connexió amb l’eix de la claveguera on es connecta ha d’anar perpendicular o

11. Quan una empresa o particular sol·liciti l’aprofitament d’un clavegueró existent, els tècnics de

bé inclinat en el sentit favorable a les aigües del col·lector.

Barcelona Cicle de l’Aigua establiran les proves a realitzar per dictaminar la viabilitat d’aquest

3. La connexió del tub d’un clavegueró amb una claveguera no visitable complirà els següents requisits

aprofitament. Les proves seran realitzades pel sol·licitant i es presentaran els resultats per la

específics (veure detall 8.2):

resolució de la sol·licitud. En cap cas es podran aprofitar els claveguerons de formigó o d’obra de

La connexió no es realitzarà a pou de registre.

fàbrica en les noves obres d’habitatges o rehabilitacions integrals d’edificis.

En el cas de clavegueres tubulars, la connexió s’efectuarà amb peça tipus clip o similar (veure

12. Per a la construcció del clavegueró serà necessari presentar un certificat de l’existència de

detall 9.3).

ventilació, signat per un tècnic competent. Els criteris a complir per aquesta ventilació són els
següents:

En clavegueres de diàmetres grans (superiors a 800 mm) la connexió no ha de quedar elevada

4.

En els casos que la densitat d’altres serveis faci inviable la construcció d’aquest pou a la vorera, la

respecte la làmina d’aigua, amb l’objectiu de minimitzar esquitxos que afavoreixen la dispersió de

Entre el sifó general i la façana de l’edifici, es disposarà obligatòriament d’una canonada de

les olors de clavegueram.

ventilació sense sifó ni tancament que sobrepassi de dos metres l'últim pla accessible de l'edifici i
que haurà de situar-se com a mínim a 2 m de distància dels predis veïns. Per l’esmentada

En qualsevol cas, les connexions dels claveguerons no podran ser penetrants a la claveguera a la

canonada podran conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure ventilació, els

qual es connecten. Aquests hauran de quedar enrasats a la paret de la claveguera, segellant el punt

punts laterals de recollida estiguin degudament protegits per sifons o reixes que impedeixin el

de connexió amb morter o amb material plàstic, segons el cas.

pas de múrids. El no compliment d'aquesta prescripció impedirà la concessió de la llicència del
5.

Els claveguerons particulars existents que es trobin en servei i es vegin afectats per obres a la via

clavegueró (veure detall 9.4).

pública, s’hauran de restituir i connectar amb la xarxa de clavegueram existent o de nova execució
Els baixants dels edificis ja construïts podran servir per a ventilació aèria, substituint la canonada

individualment, és a dir, no es poden realitzar agrupacions de claveguerons.

destinada a aquest fi, i hauran de complir les condicions que s'exigeixen en l'apartat anterior.
6.

Davant la nova construcció o substitució de la xarxa de clavegueram d’un carrer, totes les finques
que ja estaven connectades a la xarxa hauran de quedar connectades a la nova claveguera. Els
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En els edificis ja construïts, les conduccions d'aigües pluvials podran ser utilitzades com a

diversos contaminants, mitjançant processos naturals d’infiltració, sedimentació, precipitació, biodegradació

xemeneies de ventilació quan siguin susceptibles d'adaptar-se a les condicions assenyalades en

o bioassimilació.

els epígrafs anteriors i sempre que desguassin directament al clavegueró.

Exemples de possibles TEDUS:

13. Els claveguerons que desguassin per bombament hauran de tenir una arqueta de trencament de

estanys de retenció o detenció

càrrega prèvia a la connexió amb la xarxa de clavegueram.

aiguamolls

Si el bombament pertany a un edifici, aquesta haurà de situar-se a l’interior d’aquest.

àrees d’infiltració inundables

Si el bombament pertany a una infraestructura pública, aquest es podrà situar a la via pública, i

rases d’infiltració

l’arqueta haurà de portar la inscripció “clavegueró particular”. En el cas que el bombament sigui

pous d’infiltració

d’aigües residuals, aquesta haurà de ser estanca a olors.

filtres de sorra, rases drenants
cunetes filtrants

14. Quan no existeixi claveguera pública davant de la finca, però sí a una distància inferior als 100

paviments porosos/modulars

metres, el propietari haurà de conduir les aigües a l’esmentada claveguera mitjançant la construcció

teulades verdes.

d’un clavegueró longitudinal. Quan aquesta distància sigui superior a 100 m, serà d’aplicació
l’establert a les Ordenances Municipals.

A continuació s’adjunten alguns criteris generals que s’hauran de tenir en compte en el disseny d’elements
de drenatge urbà sostenible:

2. Reparació i neteges dels nous claveguerons

1. El projecte haurà de definir completament la titularitat del sistema, és a dir, on acaba la titularitat
privada i on comença la pública.

S’entén que la reparació d’un clavegueró existent comprèn el tram des de la façana fins a 1 metre de la
connexió amb la claveguera municipal.

2. Les zones per on poden circular vehicles no poden desguassar cap a elements de drenatge
sostenible. Aquestes zones han de conduir les aigües de pluja directament als sistemes de drenatge

1. En el cas que els tècnics de Barcelona Cicle de l’Aigua determinin la necessitat de reparació d’un

convencionals.

clavegueró en el últim metre abans de la connexió, aquesta serà realitzada per l’Ajuntament a càrrec
del propietari, o s’autoritzarà que aquesta sigui realitzada pel sol·licitant.

3. Qualsevol element de drenatge urbà sostenible haurà de tenir un sobreeixidor connectat a la xarxa de
clavegueram.

2. Qualsevol actuació que impliqui la reparació del clavegueró en una longitud de més del 35% haurà de
ser autoritzada pels tècnics de Barcelona Cicle de l’Aigua. No es permet la col·locació d’un tubular per

4. En l’interior dels edificis projectats amb drenatge urbà sostenible (recollida d’aigües de les cobertes),

l’interior del clavegueró a reparar, excepte autorització expressa dels esmentats tècnics.

caldrà col·locar un sobreeixidor del baixant de pluvials cap al de residuals, per tal que, en el cas que
es colmati l’element de retenció-infiltració d’aigua de pluja, l’aigua de les teulades pugui evacuar cap a

3. La neteja i reparació dels claveguerons han de realitzar-les els seus propietaris, amb obtenció prèvia

la claveguera. En qualsevol cas, es col·locarà una clapeta anti-retorn que s’obri en el sentit pluvial-

de l’oportuna llicència municipal en el cas de la reparació.

residual, per evitar que una obturació del clavegueró de residuals pugui contaminar els elements de
drenatge sostenible on desguassen els baixants de pluvials.
3.6.

ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN PROJECTES D’URBANITZACIÓ

5. Es recomana la col·locació d’un filtre en les canaletes de les teulades per minimitzar l’arribada de
sòlids als pous d’infiltració, millorant així el seu funcionament i manteniment.

a. Elements de drenatge urbà sostenible

6. En cas que l’actuació prevegi la infiltració d’aigua al terreny, s’hauran de complir algunes condicions

La impermeabilització el terreny lligada al desenvolupament urbà té efectes negatius com són les

específiques:

inundacions i l’impacte contaminant dels abocaments al medi receptor en temps de pluja degut a l’increment
d’escorriment superficial. L'objecte de les TEDUS (Tècniques de Drenatge Urbà Sostenible) és compensar

a. Si la infiltració es provocada mitjançant sistemes de graves o similars que provoquin l’entrada de

aquests efectes mitjançant l’emmagatzematge i/o la infiltració en el subsòl. Aquestes solucions tècniques es

l’aigua al terreny caldrà disposar de l’aval de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per la proposta,

centren en laminar els cabals punta, reduir els volums d'escorriment i retenir contaminació.

obtingut prèviament a l’inici de les obres,.

Les TEDUS permeten un millor control del procés d'escorriment en base als principis de reducció de la

b. Al cas anterior o si la infiltració al terreny és realitza naturalment el projecte haurà d’incloure un

impermeabilització, emmagatzematge, i/o infiltració. També permeten eliminar quantitats importants de

annex geotècnic que inclogui dades de caracterització del terreny (entre d’altres la permeabilitat), i
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un estudi que demostri que el terreny té capacitat suficient per infiltrar l’aigua de pluja prevista en
el projecte.
7. En qualsevol cas, la implantació de TEDUS en noves urbanitzacions no implica que es pugui reduir la
capacitat de la xarxa de clavegueram a executar, aquesta s’haurà de dimensionar igualment per la
pluja de disseny de T=10 anys.
8. El disseny de TEDUS ha de considerar que la màxima fondària d’una làmina d’aigua a la via pública,
per qüestions de seguretat, és de 30 cm. Si de manera excepcional aquest requisit no es pot complir
s’haurà de justificar i definir els sistemes de seguretat adequats.

b. Elements de ventilació d’infraestructures subterrànies
En el projecte d’aquests elements (ferrocarrils, aparcaments, ...) cal tenir en compte els següents
aspectes:
1. En zones sensibles de patir acumulacions superficials d’aigua en episodis de pluja intensos (punts
baixos, zones d’alt risc d’inundabilitat), els elements de ventilació de les infraestructures subterrànies
haurien de quedar elevats per sobre de la cota de paviment, per tal de protegir aquests elements
ANNEX 1. DETALLS D’ELEMENTS DE CLAVEGUERAM

davant d’inundacions.
2. Es recomana no reduir, en noves urbanitzacions, la cota de protecció actual dels elements de
ventilació existents a la ciutat, per no augmentar el risc d’inundació d’aquests.

c. Urbanització de zones urbanes de Collserola
Per la seva singularitat, en els projectes d’urbanització de les zones urbanes de Collserola s’aplicaran els
següents criteris:
3. S’evitarà connectar les aigües pluvials a la xarxa d’aigües residuals existent, afavorint l’escorriment
superficial d’aquestes de forma natural cap al medi.

1.

Tapes i reixes

2.

Disposició d’embornals en calçada

3.

Connexió d’embornals no sifònics

4.

Connexió d’embornals sifònics

5.

Trasllat d’embornals

6.

Pous de registre

7.

Seccions tipus

8.

Connexions de claveguerons de particulars

9.

Clapetes,clips i sifons

10. Salts i ràpids

4. Cal assegurar en tot cas que la configuració del carrer no genera punts baixos d’acumulació d’aigua.

11. Cunetes i sorrers

En el cas que per motius topogràfics el punt baix sigui inevitable, caldrà dotar-lo d’un sistema de

12. Varis

recollida pluvial que haurà de restituir l’aigua captada cap al medi amb el mínim recorregut possible,

13. Taules de capacitat de les reixes d’embornals

però evitant discórrer per l’interior de finques privades.
5. Cal evitar obres de drenatge lineal tipus cuneta. Quan per motius de secció viària sigui inevitable
posar-les, aquestes es conduiran cap al medi amb el mínim recorregut possible, però evitant discórrer
per l’interior de finques privades.
6. La restitució de l’aigua captada cap al medi es farà en unes condicions constructives tals que no
provoquin erosions als marges naturals. El projecte estudiarà la solució necessària per evitar l’erosió
del terreny, per exemple, protegint-los amb escullera o emmacat.
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projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC, AJUNTAMENT DE
BARCELONA

1. - CONDICIONS GENERALS

1.1 - OBJECTE DEL PLEC
El present document es refereix a les condicions que han de complir les unitats d'obres i els seus materials, integrants en l'execució de
les obres d'instal·lació d'Enllumenat Públic en el terme municipal de Barcelona.
Les condicions aquí establertes s'exigeixen per a proporcionar les garanties suficients de bon funcionament de tots els elements
integrants en les instal·lacions d'Enllumenat Públic, assignant així mateix, les normes de seguretat i duració, tant dels components dels
projectes, com de les xarxes d'alimentació i d'energia elèctrica, corresponents als mateixos, admetent pels esmentats elements, l'ús
considerat normal en aquest tipus d'instal·lacions.
També s'indiquen en els presents plecs, els assaigs, que en la recepció dels aparells i dispositius auxiliars dels mateixos, podran ser
efectuats per la Direcció Facultativa de l'obra, així com la forma i entitat que hagi d'efectuar aquests.
Tots els elements, aparells, components, aparellat, etc., hauran de ser acompanyats, en el cas que la Direcció Facultativa així ho
exigeixi, dels corresponents certificats, redactats pel fabricant, subministrador o contractista dels mateixos, i en els quals s'indicarà la
marca del fabricant, les característiques tècniques, així com les dimensions geomètriques, proves a les que han estat sotmesos i que es
consideren com representatius dels mateixos.
Es presentaran, tanmateix, els certificats estesos per Laboratoris oficials si els tingueren i els de Normalització que siguin exigibles
oficialment.
Totes les proves que hagin de realitzar-se dels materials segons el parer de la Direcció Facultativa, les realitzarà el Laboratori indicat
per aquest Excm. Ajuntament, el qual redactarà els corresponents informes tècnics dels mateixos.
Les despeses de tota índole originades per la realització dels assaigs seran a càrrec del contractista.

1.2 - REGLAMENTS I NORMES
Els reglaments i normes que es prendran en consideració per a la redacció de projectes, realització de les obres i assaigs dels elements
integrants de les instal·lacions d'enllumenat públic, seran els següents:
-

Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per la Protecció del Medi Nocturn, DOGC, núm.3407 de
12/6/2001
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002 del 2 d’agost, BOE núm 224 de 18/09/2002) i Instruccions
Tècniques Complementàries (ITC).
Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Eficiència Energètica en Instal•lacions
d’Enllumenat Exterior
Decret 351/1987 de 23 de novembre, DOGC núm. 932.
Ordre 14 de maig 1987, DOGC núm. 851.
Pla Director d’Il·luminació de BarcelonaRecomanacions sobre Enllumenat de Vies Públiques CIE, Publicació núm.
115.Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric
Normativa sobre Prevenció de Riscs Laborals, segons Llei 31/1995 de 8 de novembre.
Normes UNE que siguin d’aplicació.
Qualsevol altra legislació que sigui d’obligat compliment

1.3 - DESCRIPCIÓ DE LES OBRES QUE COMPRÈN
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Les obres objecte del present Plec de Condicions són les anteriorment esmentades i que es descriuen a continuació, en general amb
expressió de les seves característiques especials.

e)
f)
g)

Disposar senyalització d'obres en execució, sense perjudici de la responsabilitat del contractista al respecte.
Comprovar els fonaments disposats en l'obra i disposar el procedent per a la seva adequació a la naturalesa del terreny.
Proposar les modificacions que vinguin aconsellades sobre el projecte, durant la seva execució, per l'estat, naturalesa o
accident del terreny o de l'obra, per raons tècniques o per la dels materials disponibles.
h) Autoritzar la utilització, materials, mà d'obra especials que facilitin les tasques, sense minvar la seva perfecció.
i) Verificar la fabricació del material a emprar en l'obra, prèvia comunicació del nom i senyes del fabricant a qui l'hagi
encomanat, si és procedent, l'adjudicatari.
j) Establir els terminis parcials d'execució de l'obra, quan no vinguin determinats en el projecte, oferta del contractista o acord
d'adjudicació.
k) Assumir personalment i sota la seva responsabilitat en cas d'urgència o gravetat, la direcció immediata de determinades
operacions o treballs en curs, per això el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l'obra.
l) Acreditar al Contractista les obres realitzades conforme al que disposa els documents del Contracte.
m) Participar en les recepcions, redactar la liquidació de l'obra, conforme a les normes legals establertes.
n) El Contractista està obligat a prestar la seva col·laboració a la inspecció facultativa pel normal compliment de les funcions
que se l’hi ha encomanat.

1.3.1 Instal·lació i muntatge dels punts de llum
Comprèn el subministrament i la instal·lació de lluminàries i els seus suports, amb els seus equips elèctrics necessaris, incloent
làmpades, reactàncies, condensadors, i la resta d'accessoris que siguin necessaris pel seu perfecte funcionament, així com les obres de
fàbrica i formigó necessari per a la seva sustentació.
1.3.2 Xarxa de distribució
En les xarxes de distribució, s'inclou l'estès dels cables de subministrament en rases o tubulars preparades a l'efecte en els casos
d'alimentació subterrània i l'estès i col·locació d'aquelles parts que hagin de situar-se en l'exterior i de forma aèria, incloent-se els
dispositius i accessoris necessaris per a garantir un perfecte aïllament, així com les connexions i suports corresponents.
1.3.3 Connexions i Quadres de Control
Comprenen totes les caixes o armaris que es prevegin per a garantir una fàcil maniobra d'encesa i apagada, així com la necessària
protecció dels elements elèctrics de la xarxa i seguretat en cas d'avaries i contactes a elements conductors de lluminàries o suports
d'equips de comptatge i mesures.

1.6 - SUBCONTRACTES

1.3.4 Prova de posada a punt de la instal·lació

Sense necessitat d'especificació venen compreses en el contracte les prestacions auxiliars necessàries per a la realització i determinació
de l'obra de conformitat al projecte.

Comprèn el conjunt de proves que es jutgen necessàries per a la comprovació de les instal·lacions en el seu aspecte fotomètric, elèctric,
mecànic, químic, per a assegurar la posada a punt del sistema d'enllumenat.

La utilització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers no implica conformitat amb ella ni subroga a aquest, enfront de
la Corporació, en els drets d'aquell, ni relleva a l’esmentat contractista de les seves obligacions i responsabilitats.

1.4 - DISPOSICIONS APLICABLES

L'adjudicatari realitzarà les prestacions amb el personal necessari pel desenvolupament del programa i terminis de l'obra, per mitjà de
les relacions de treball o vincle professional establerts per la legislació vigent, que s'entendran concertades entre aquell i aquest amb
indemnitat de l'Ajuntament.

A més de les disposicions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació en tot el que especifica ell, les següents:

Les disposicions sobre remuneració i la resta de condicions de treball, seguretat i higiene i previsió laboral afecten inexcusablement el
contractista i el seu incompliment, a banda de la jurisdicció a qui correspongui el seu compliment implica el d'aquest contracte.

-Plec de Condicions Generals de l'Excm. Ajuntament de Barcelona.
-Plec de Condicions particulars i econòmiques que s'estableixin per a la contractació de cada obra.

La subcontractació d'una part o la totalitat de l'obra, no podrà realitzar-se sense la revisió adequada i l’autorització d'aquesta per part de
la inspecció facultativa.

El Contractista està obligat a complir quantes lleis, disposicions, estatuts, etc. regeixin les relacions laborals, en vigor, o que d'ara
endavant es dictin.
1.7 - PERSONAL DE CONTRACTISTA
1.5 - AUTORITAT DEL TÈCNIC DIRECTOR DE L'OBRA, I INSPECCIÓ FACULTATIVA

El Contractista estarà obligat a dedicar a les obres el personal tècnic amb que es va comprometre en el moment de la licitació.

L'adjudicatari executarà l'obra sota la direcció d'un tècnic facultatiu, amb capacitat legal respecte d'això, la lliure designació de la qual
comunicarà a l'Ajuntament per escrit abans d'iniciar-la.

La Inspecció Facultativa podrà prohibir la permanència en les obres, de personal de Contractista, per motius de falta d'obediència i
respecte, o per una altra causa d'actes que comprometin la marxa dels treballs.

Correspon la inspecció general de l'obra a l'Excm. Sr. Alcalde, als Regidors en els que delegui i al Secretari o funcionaris que aquest
designi; i la facultativa al tècnic amb titulació professional adequada i suficient que en qualsevol moment determini la Corporació, i a la
falta de designació expressa, al Cap del Servei municipal que l'obra correspongui.

El Contractista, podrà recórrer davant d'aquest Excm. Ajuntament, si entén que no hi ha motiu fundat per a l’esmentada prohibició.

La inspecció general de l'obra tindrà lliure accés a la mateixa en tot moment, per a les comprovacions que estimi del cas, i tanmateix
podrà demanar la presentació de documents justificatius del compliment de les obligacions contractuals i factures de subministrament
de materials arreplegats en l'obra o incorporats a la seva execució, a l'efecte de verificar les seves qualitats i característiques.

1.8 - PROGRAMA DE TREBALL
En les obres que a criteri de la Inspecció Facultativa el requereixi i abans del començament d'aquests, el Contractista sotmetrà a
l'aprovació de la mateixa, un programa de treball amb especificació dels terminis parcials i dates de terminació de les distintes unitats
d'obra.

La inspecció facultativa, a més de les comeses atribuïdes a la inspecció general, tindrà especialment els següents:
a)
b)

c)
d)

Aquest pla una vegada aprovat s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual.

Facilitar a la Direcció Facultativa i al personal de l'adjudicatari la interpretació del projecte d'obra i la seva execució.
Verificar en tot moment el curs de l'obra, compliment de les condicions del contracte, desenvolupament del mateix d'acord
amb el projecte, sistema general de treball, etapes o terminis del programa d'execució personal empleat i competència tècnica
i pràctica del mateix, segons procedeixi i rebutjar el que no respongui a la capacitat del seu ofici.
Comprovar el material arreplegat, les seves característiques i estat i la seva adequació al curs de les obres, determinar les
anàlisis d'aquell que s’estimi procedent i rebutjar els materials inadequats o imperfectes.
Advertir les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensió o ajornament parcial de l'obra per termini no superior a vuit
dies o proposar major termini quan s'aconselli per circumstàncies de seguretat, defensa del patrimoni arqueològic o jardiner
de la Ciutat, naturalesa distinta a la que prevegem de les unitats d'obres a realitzar o circumstàncies meteorològiques.
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1.9 - REPLANTEJAMENT DE LES OBRES
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Abans d'iniciar l'execució de l'obra es procedirà al replantejament de la mateixa en el terreny, estenent-se acta firmada per ambdues
parts, i durant l'execució es realitzaran els replantejaments parcials que interessen al Contractista o a la Inspecció Facultativa, un i altres
a les seves costes, i amb responsabilitat Tècnica i econòmica al seu càrrec, encara en el cas en què aquests ens ho hagi requerit.

Totes les obres hauran d'estar perfectament delimitades, tant frontal com longitudinalment, per mitjà de tanques, o altres elements
anàlegs de característiques aprovades pels serveis tècnics municipals, de forma que tanquin totalment la zona de treball.
Haurà de protegir-se de manera indicada qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a lliure i segura circulació de vehicles i vianants,
tal com piles de runes, materials per a la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Quan sigui necessari es
col·locaran els discos indicadors reglamentaris, a més del que estableix les ordenances vigents.

1.10 - INICIACIÓ I PROSSECUCIÓ DE LES OBRES
Després de firmat per ambdues parts el Contracte, el Contractista haurà de començar les obres dins del termini assenyalat.

1.17 - RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
Sent el temps un dels elements del Contracte, el Contractista prosseguirà l'obra amb la major diligència emprant aquell mitjà i mètodes
de realització que asseguren el seu acabament no més tard de la data establerta a l'efecte, o a la data a què s'hagi ampliat el temps
estipulat per a l’acabament.

El Contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin
ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal
al seu càrrec o una deficient organització de les obres.
Durant el període de garantia, serà responsable dels perjudicis que puguin derivar-se de materials o treballs incorrectes.

1.11 - LLIBRE D'OBRA

Els serveis públics o privats que resulten danyats hauran de ser reparats, al seu càrrec, de manera immediata, previ avís als mateixos i
d'acord a les seves instruccions.

Aquest llibre serà amb pàgines numerades i segellades, i romandrà en l'obra mentre duri la mateixa. En ell s'anotaran totes les
variacions i modificacions que sorgeixin durant el desenvolupament de l'obra.

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.
Quan les modificacions o variacions es detallin en croquis o plànols, aquests es dataran i firmaran per ambdues parts a més d'indicar-se
en el mateix la pàgina i corresponent referència del llibre d'obra.

Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades, al seu càrrec, restablint les seves condicions
primitives o compensant els danys o perjudicis causats, en qualsevol forma acceptable.
Tanmateix, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les obres, havent de
donar immediatament compte de les troballes a la Direcció Facultativa de les mateixes i col·locar-los sota la seva custòdia.

1.12 - TERMINI D'EXECUCIÓ
El termini d'execució es fixarà en cada cas i d'acord amb les característiques de cada obra, de la Memòria del corresponent Projecte.

1.18 - CONSERVACIÓ DE L'ENTORN URBÀ
1.13 - PLANS DE DETALLS DE LES OBRES

El Contractista prestarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a
l'execució del contracte, sobre l'estètica i l'entorn de les zones en què es troben les obres.

El Contractista presentarà tots els plans o esquemes de detall que s'estimi necessari per a l'execució de les obres contractades.
En aquest sentit tindrà cura dels arbres, mobiliari urbà, tanques i la resta d'elements que puguin ser danyats durant les obres, perquè
siguin degudament protegides per evitar possibles destrosses que, de produir-se, seran restaurades a la seva costa.
1.14 - CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE
1.19 - NETEJA FINAL DE LES OBRES

El que menciona el Plec de Condicions i omès en els plans o viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en aquests dos
documents.

Una vegada que les obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions, dipòsits i edificis construïts amb caràcter temporal pel servei de l'obra,
hauran de ser desmuntats i els llocs del seu emplaçament restaurats de forma original.

En cas de contradicció entre els Plans i el Plec de Condicions, prevaldrà el que prescriu aquest últim.
Les omissions en els Plans i Plecs de Condicions o les descripcions errònies dels detalls de l'obra que siguin indispensables per a portar
a terme l'esperit o intenció exposats en els Plans i Plec de Condicions, i que per ús i costum hagin de ser realitzats, no sols no eximeixen
el Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls de l'obra omesos, o erròniament descrits, sinó que pel contrari, hauran de ser
executats com si hagués estat completa i correctament especificat en els Plans i Plec de Condicions.

Tot s'executarà de forma que les zones afectades quedin completament netes i en condicions estètiques d'acord amb el paisatge
circulant.

1.15 - PERMISOS I LLICÈNCIES

1.20 - RECEPCIÓ DE LES OBRES

El Contractista haurà d'obtenir a les seves costes tots els permisos i llicències necessàries per a l'execució de les obres, corrent al seu
càrrec la confecció de tots els documents (projecte, certificat i butlletins), i tràmits necessaris per a la legalització de cada instal·lació,
davant dels Serveis indústria de la Generalitat de Catalunya, havent de gestionar amb el Servei d'Instal·lació d'Enllumenat, les
instàncies de sol·licitud d'aprovació i posada en marxa necessàries.
Les instal·lacions no es consideraran concloses fins que els esmentats tràmits estiguin totalment complimentats.

Acabades les obres i instal·lacions i com a requisit previ a la recepció provisional de les mateixes, es procedirà a la presentació en
l'Ajuntament,

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte, i per tant, no seran objecte d'abonaments a banda per la seva realització.

A) Plànol fi d’obra de la instal·lació amb les característiques tècniques dels materials instal·lats (models, potències, materials,
homologacions etc.)
B)

1.16 - SENYALITZACIÓ DE LES OBRES

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013
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Butlletins (imprès ELEC1), certificat d’instal·lació elèctrica segellat per un OC i acta favorable de l'OC (quan la
potència instal·lada >5kw).
Plànol fi d’obra de l’escomesa elèctrica realitzat pel punt de servei de ENDESA que hagi fet la connexió i
document de cessió d’instal·lacions.
Certificat de garantia de la instal·lació d’1any.
Donar d’alta el centre de comandament al sistema centralitzat.
Document de cessió d’instal.lacions.

Es realitzaran els mateixos assaigs i comprovacions definides per a la Recepció Provisional, comprovant-se els resultats de les
mateixes.
Una vegada esmenades, si és procedent, totes les deficiències observades, es girarà una visita d'inspecció a les instal·lacions
d'Enllumenats Públic per part dels Serveis Tècnics Municipals, als que acompanyaran representants del Contractista, del Servei de
Conservació i Manteniment de l'Enllumenat Públic, en el sector on s'han executat les instal·lacions, que subscriuran la seva conformitat
en una còpia de l'Acta de Recepció Definitiva de les instal·lacions, remetent-se dit exemplar a l'Ajuntament.

Si es connecta a un armari existent (escomesa existent) prèvia autorització del Departament d’Enllumenat:
Projecte/Memòria de legalització visat de l’ampliació (esquema unifilar, càlcul de línies..)
Butlletins (imprès ELEC1), certificat d’instal·lació elèctrica segellat per una OC i acta favorable de l'OC (quan
l’ampliació de potència sigui > 50% de la potència instal·lada).
Certificat de garantia de la instal·lació d’1any.
Document de cessió d’instal.lacions.

A partir de la Recepció Definitiva de les instal·lacions d'enllumenat públic, es responsabilitzarà de la conservació i manteniment de les
mateixes, l'empresa concessionària, en les condicions assenyalades en la concessió, sota la supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.

1.23 - ALTRES CONDICIONS

Requeriments del Reglament d’Eficiència Energètica (RD 1890/2008):
Càlcul de l’eficiència energètica de la instal·lació i qualificació energètica.

Es compliran quantes disposicions de tipus legal referent a la remuneració i protecció de mà d'obra i Indústria Nacional, Assegurances
Socials i de qualsevol altre ordre que siguin aplicables a les obres que es van a executar.

D) Mesures luminotècniques de la instal·lació (luminància mitja i uniformitat) un cop executada l’obra.
E)

El present Plec de Condicions podrà ser revisat i modificat per l'Ajuntament, quan l'avanç tecnològic, la posada en vigor de nous
Reglaments Estatals i el funcionament de les instal·lacions, requereixin la seva actualització, previ informe dels Serveis Tècnics
Municipals, tramitant-se dites modificacions, D'acord amb el que ordena respecte d'això en la legislació vigent.

Verificació de la instal·lació favorable per part del mantenidor de la zona.

Quedaran derogades totes aquelles normes relatives a les instal·lacions d'enllumenat públic que es puguin contenir en disposicions i
Ordenances d'aquest Ajuntament i s'oposen al que disposa el present Plec de Condicions.

En els casos especials, s'executaran les mesures de lluminàncies i enlluernaments.
Tot això sense perjudici de quants assaigs, comprovacions fotomètriques i proves de tota índole es consideri necessari siguin realitzades
pels Laboratoris i Serveis Tècnics Municipals. Les proves assenyalades anteriorment, es realitzaran en presència de Tècnics
Municipals, que confrontaran les mateixes, comprovant la seva execució i resultats.
Aquestes proves hauran de donar uns resultats no inferiors als del Projecte i als preceptius en el Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió i les Instruccions Complementàries del mateix.
Si el resultat de les proves no fos satisfactori, el sol·licitant haurà d'executar les operacions necessàries, perquè les instal·lacions es
trobin en perfectes condicions, i les obres de les quals hauran de quedar acabades en el termini fixat per l'Ajuntament.
Amb caràcter previ a la firma de l'Acta de Recepció Provisional, l'Ajuntament, podrà requerir al sol·licitant una liquidació de les obres,
realitzada amb els preus unitaris que figuren en el Projecte.
Esmenades totes les deficiències, es girarà visita d'inspecció a les instal·lacions d'Enllumenat Públic, per part dels Serveis Tècnics
Municipals, als que acompanyaran representants del Contractista, en el sector on s'han executat les instal·lacions, que subscriuran la
seva conformitat en una còpia d'Acta de Recepció Provisional de les Instal·lacions, remetent-se dit exemplar a l'Ajuntament.
Complementàriament a aquesta documentació tècnica, el Contractista lliurarà els documents acreditatius del compliment de les
disposicions previstes en la Llei 6/2001, en quant a rendiments i FHS de les lluminàries i la marca CE i certificació de producte en quan
als suports.

1.21 - TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia de totes les instal·lacions d'enllumenat públic serà d'un any, excepte que el Plec de Clàusules Administratives fixi
un termini superior, durant el qual el Contractista restarà obligat a conservar la instal·lació en perfectes condicions de funcionament i
seguretat, reposant els materials defectuosos, deteriorats i trencats o sostrets per tercers i dels accidents o perjudicis que puguin
produir-se.
Si en el termini requerit no són reparades les anomalies existents, podran ser reparades per compte d'aquest Ajuntament, descomptant el
valor d'aquestes reparacions, de les retencions assenyalades en l'Art. 1.25 anterior.

1.22 - RECEPCIÓ DEFINITIVA
Transcorregut el termini de garantia i abans de procedir a la recepció definitiva de les instal·lacions, s'efectuarà una comprovació del
correcte funcionament de tots els elements integrants de la mateixa.
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2. - CONDICIONS DELS MATERIALS

Presentació d'un croquis amb les característiques de dimensions, forma, gruixos de xapa i pes del suport amb la seva tolerància, que
pretén instal·lar. Aquest croquis seguirà les indicacions dels plànols de detall.
En aquestes característiques no podran figurar dimensions, gruixos o pesos inferiors als del projecte.

2.1 - CONTROL PREVI DELS MATERIALS

S’aportarà Certificat de Normalització s/ Real Decret 401/1989, UNE EN 40, i, en tot cas, complimentant el REBT2002, ITC BT 09.

Tots els materials emprats, encara els no relacionats amb aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat i completament nous sense
haver estat utilitzats, encara que fos amb caràcter de mostra o experimental.

Lluminàries
Abans de ser acceptades per la Direcció Facultativa els tipus de lluminàries a instal·lar, serà necessari la presentació pel Contractista a
la Direcció Facultativa de:

Una vegada adjudicada l'obra definitivament i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà a la Direcció Facultativa, els Catàlegs,
cartes mostres, etc., que es relacionen en la recepció dels distints materials. No es podran emprar materials sense que prèviament hagin
estat acceptats per la Direcció Facultativa.

-

Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats per la Direcció Facultativa encara després de
col·locats, si no complissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, havent de ser reemplaçats pel Contractista, per altres
que compleixin amb les qualitats exigides.
Es realitzaran quantes anàlisis i proves necessàries per a la comprovació de la qualitat s'ordenin per la Direcció Facultativa, encara que
aquestes no estiguin indicades en aquest Plec, les quals es realitzaran en els Laboratoris que, en cada cas, indiqui la Direcció Facultativa
de l'obra, sent les despeses ocasionades per compte del Contractista.

Catàlegs en què han de figurar dimensions i característiques.
Corba d'intensitats lluminoses en un pla (corba fotomètrica d'un Laboratori Oficial).
Mostra dels diversos tipus que es van a emprar, pel seu posterior assaig en laboratori.
Certificat del fabricant a mesura que està construïda s/ NORMA UNE 60598
Certificat que acrediti el FHS i el rendiment lumínic

Tots els escrits, catàlegs, cartes, corbes fotomètriques, etc., hauran de presentar-se en dos exemplars, reservant-se una d'aquestes
documentacions el Director Facultatiu i lliurant l'altra al Departament d'Enllumenat.

2.1.1 - Condicions generals dels materials de l'obra civil

En el cas que els models de qualsevol tipus de material oferts pel Contractista no reunissin al parer de la Direcció Facultativa suficient
garantia i aquests materials siguin fabricats per més d'un fabricant, es podrà exigir al Contractista, la presentació d'una proposta de tres
marques que compleixin amb el Plec de Condicions, entre les quals la Direcció Facultativa triarà la més adequada.

Tots els materials emprats en l'obra civil d'aquest projecte hauran de complir les especificacions que s'indiquen particularment per a
cada u d'ells en els articles d'aquest Plec.

2.1.3 - Normalització

Independentment d'aquestes especificacions, el director d'Obra està facultat per a ordenar les anàlisis i proves que cregui convenient i
estimi necessàries per a la millor definició de les característiques dels materials emprats.

Tots els materials i instal·lacions utilitzats hauran de respondre a allò que s'ha normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o, si és
procedent, presentar possibilitat d'intercanvi sense necessitat d'operacions o elements accessoris.

2.1.2 - Condicions generals dels materials d'enllumenat públic
2.2 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS MATERIALS D'OBRA CIVIL
Tots els materials emprats, encara els no relacionats amb aquest Plec de Condicions, hauran de ser de qualitat i a ser possibles models
normalitzats per aquest Excm.Ajuntament, o intercanviables amb models instal·lats normalment.

Tots els materials d’obra civil compliran les condicions exigides en el Plec d’Obres de l’Ajuntament.

Amb independència de les anàlisis i proves que ordeni la Direcció Facultativa, les quals s'executaran en els Laboratoris que aquesta
designi, es farà en els diferents materials a emprar el següent control previ:
2.3 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS MATERIALS D'ENLLUMENAT
Làmpades i equips
2.3.1 - Perns d'ancoratge

- El Contractista presentarà a petició de la Direcció Facultativa:
-

Construïts amb barra rodona d'acer ordinari amb una resistència a tracció, compresa entre 3.700 i 4.500 Kg./cm². allargament 26 % i
límit elàstic de 2.400 Kg./cm².

Catàleg amb el tipus de làmpades i equips que ha d'utilitzar, on hauran de figurar les característiques més importants i el flux
lluminós i una mostra a presentar.
Protocol dels fabricants de làmpades i equips amb les característiques que hagin de reunir les reactàncies que aconselli
emprar per a cada tipus específic, indicant no sols la intensitat d'arrancada, la potència i corrents subministrades, la resistència
a la humitat, l’escalfament admissible, etc., sinó també les proves que han de realitzar-se per a efectuar les comprovacions
corresponents.

Aquestes barres es roscaran per un extrem amb rosca mètrica adequada en una longitud igual o superior a 5 diàmetres i l'altre extrem es
doblegarà a 180º amb ràdio 2,5 vegades el diàmetre de la barra i aniran proveïdes de dos femelles i volanderes.
Seran admissibles per a determinats casos els perns químics, sempre que s’aporti un certificat de la seva resistència a la tracció que
haurà de ser igual o superior al pern convencional.

Quadre d'Enllumenat Públic.

Dimensions normals:

El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa un esquema unipolar del quadre d'Enllumenat, que seguirà les indicacions dels
plànols de detalls adjunts, ressaltant els elements més importants, acompanyant catàleg de caràcter tècnic d'aquests aparells amb
indicació dels tipus que es van a utilitzar.

A) 20 x 500, b) 22 x 600, c) 24 x 800, D) 27 x 1000 i e) 27 x 1200.

Cables
2.3.2 - Tapes i marc per a arquetes
Informar per escrit a la Direcció Facultativa del nom del fabricant dels conductors, tensions de servei, seccions i lliurament d'una
mostra dels mateixos.

La tapa serà de fundició. ISO 1083/EN1563.

Suports

Compliran amb la norma UNE EN 124.

Segons normativa EN-40.

La tapa serà de superfície metàl.lica antilliscant.
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Tant si és directament soterrat, com si és protegit amb tub, tipus RFV-06/1 KV, de secció mínima 4 x 6 mm² segons Norma UNE
21123.

Incorporarà les lletres E.P. o bé Enllumenat Públic, segons s’indica en els plànols de detall.
La tapa ha de ser extraïble, obrir més de 90º i com a màxim a 120º i ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a un
angle de seguretat a 90º.

B) Canalització aèria sobre façana amb grapes.
Únicament de secció mínima 5 x 4 mm². s/ UNE 21123.

El desbloqueig i obertura serà amb clau codificada.
C) Canalització aèria sobre suports.
El marc, amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb base inferior prou dimensionada per a millor repartiment de la càrrega. Serà
d’acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630.

Cables tetrapolars autoportants trenats en espiral visible tipus RZ-06/1 KV, de secció mínima 4 x 6 mm².
s/n UNE 21030.

Seran segons els plànols de detall adjunts.
Les dimensions i dibuixos hauran de ser les indicades en els plànols de Projecte.

2.3.5 - Portalàmpades

Les dimensions útils normalitzades seran segons el plànol de detall adjunt són:

Els portalàmpades seran amb un cos de porcellana i tub interior de coure, amb connexió a cables d'alimentació per cargol, i amb
dispositiu de seguretat per evitar que es descargoli la làmpada per vibració. D'acord amb Normes UNE 20397-76.
Rosques normalitzades: per a casquet E-27 i E-40.
Qualsevol altre tipus de portalàmpades complirà amb la norma UNE que li sigui d’aplicació.

a)
b)
c)

400 x 400 mm., a vorera per canvis de direcció.
600 x 600 mm., per passos de vorera
600 x 600 x 1000mm., per connexió davant del quadre d’enllumenat.

2.3.6 - Automatismes d'Encesa

Els pericons de registre només es projectaran als passos de calçada, canvis de direcció i davant d’armari d’enllumenat. Aquells pericons
de connexió situats davant de quadres d’enllumenat es situaran a mínim 1m davant el quadre.

Podran estar constituïts per:
2.3.3 - Tubulars per a canalització
2.3.6.2 - Sistemes de Control Centralitzat
2.3.3.1 - Tub de polietilè

2.03.6.2.1- Programador astronòmic amb captació de dades

Estaran fabricats en Polietilè d'alta densitat amb estructura de doble paret, llisa interior i corrugada exterior, unides per termofusió.

Estaran muntats en un armari de maniobra i protegits contra contactes directes.

Els diàmetres a utilitzar, segons els casos seran 90 mm. d'exterior i 78 mm. interior o 110 mm. d'exterior i 95 mm. interior. Hauran de
portar una guia o fiador pel pas del cable.

Disposaran d'una connexió per a terminal que permetrà l'accionament de la instal·lació, comprovació i modificació de dades, i
visualització de les mesures de paràmetres elèctrics en la pròpia escomesa.

La resistència a l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N.

Procedència

Les seves característiques específiques compliran amb les següents prestacions mínimes:
− Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l'orto i l'ocàs i canvi automàtic de l'hora d'hivern / estiu. Possibilitat de correcció
de 127 minuts sobre les hores d'orto i ocàs. Reserva de marxa 10 anys.
− 3 Relés de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores fixes:
− Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesura de tensió, intensitat, potència activa i reactiva, factor de potència i
comptadors d'energia activa i reactiva i d'hores de funcionament.
− 8 Entrades digitals per contactes lliures de tensió per a registre de: a) les desconnexions de les proteccions, b) selector de
funcionament: manual, 0, automàtic, c) accionament de fotocèl·lula, etc.
− 1 Entrada analògica 4 - 20 mA. lliure.
− Registres: Memòria RAM per a emmagatzemar històrics com Registres de mesures elèctriques, Alarmes o esdeveniments,
etc.
− 1 Canal de comunicació RS232 optoaïllat per a connexió a mòdem telefònic o ràdio.
− 1 Canal de comunicació RS485 optoaïllat per a connexió a altres elements del sistema de control.
− Muntatge en rail DIN 35 mm.

Seran subministrades per casa de coneguda solvència en el mercat.

2.3.6.2.2- Sistema de transmissió.

Característiques i tipus

Els sistemes de comunicació seran compatibles amb els que indiqui la Direcció Facultativa Municipal i podran ser via cable en bucle
local, via ràdio a través de la xarxa pròpia, a través del corresponent mòdem.

La resistència a l'impacte per a una massa de 5 Kg. serà pel tub de 90 mm. de 20 J per a una altura de 400 mm. i pel tub de 110 mm. de
28 J per a una altura de 570 mm.
Complirà la norma EN50086 que portarà marcada en la coberta exterior, així com la data de fabricació.
Les característiques tècniques seran facilitades pel fabricant a la Inspecció Facultativa pel seu examen.
Hauran de suportar com a mínim sense cap deformació, la temperatura de 60º C.

2.3.4 - Conductors

Tots els conductors, quant a la qualitat i característica del coure.

Els sistemes via mòdem es componen d'un ràdio-mòdem per a transmissió de dades del tipus homologat per l’Ajuntament.

Els conductors utilitzats per les connexions i instal·lació interior en suports i caixes, seran flexibles, amb els conductors aïllats en PVC,
del tipus RV-06/1 KV, de secció 3x2,5 mm² segons Norma UNE 21123.

L'equip ràdio-mòdem serà controlat per microprocessador i incorporarà la font d'alimentació. Es connectarà a un dels ports sèrie de
l'actuador local.

Els conductors utilitzats per a les línies d'alimentació dels punts de llum seran dels següents tipus segons el tipus de canalització.

El protocol serà transparent a l'utilitzat pels equips terminals de dades.

A) Canalització subterrània.

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013
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capacitat de commutació.
Característiques mecàniques
La potència de sortida serà de 2 W. estàndard.
-

L'equip ràdio-mòdem es complementa amb una unitat d'antena omnidireccional, amb el seu cable de connexió, per a muntatge en la
coberta del quadre, o antena directiva col·locada en una columna d'enllumenat.

-

2.3.7 - Caixa de maniobra

2.3.7.1 - Armaris de Maniobra
Es detallen els procediments de construcció i protocols d'assaigs necessaris, per a la correcta execució dels quadres d'enllumenat públic,
a fi d'aconseguir un sistema de fabricació estandarditzada a través de fabricants homologats, complint els procediments i normatives
establertes per a aquest tipus de components i garantir el correcte i fàcil manteniment posterior.

-

Sistema de fabricació

Característiques elèctriques
Cablejat:
Cablejat de potència 4x400/230V de colors negre, marró i gris per a les fases actives i blau per al neutre.
Escomesa: cable afumex rígid 750V de secció necessària segons norma de companyia, mínim 4x16 mm2.
Línia general: cable afumex flexible 750V de la secció necessària segons l’intensitat nominal, mínim 4x16 mm2.
Línies de sortida: cable afumex flexible 750V de la secció necessària segons l’intensitat nominal, mínim 4x16 mm2.
Cablejat de comandament i circuits complementaris a 230V/50Hz en cable afumex flexible de 1,5 mm2 de color negre per a
la fase activa i blau clar per al neutre.
Cablejat de control (Urbilux, circuits de control, comunicacions...) en cable afumex flexible de 1,5 mm2 de color vermell.

Els Centres de Comandament han de fabricar-se per empreses especialitzades i que estiguin homologades segons normes ISO
9001:9008. Els equips han d’incorporar:
Identificació clara exterior en els centres de comandament de la marca del fabricant.
Protocols d'assaig i control, segons normes UNE-EN-60439-1-1993.
Escomeses de Companyia, segons normes.
Full de garantia i esquema elèctric de potència i comandament en format A· plastificat, cargolat a l’interior de la porta.
Full d’instruccions de connexionat, verificació i posada en tensió.
Manual d’encesa amb instruccions de programació del terminal de control, regulador, comunicacions, etc.
En cas de dur comptador, full de verificació i manual del comptador de la companyia subministradora.
Etiqueta identificadora en l'interior de cada centre de comandament amb les següents dades:
Número de fabricació i data de fabricació.
Tensió de treball.
Potència nominal.
Verificació del control de qualitat.
Marcat CE

Mòdul d’escomesa:
Escomesa de mesura directa (fins a 63A) segons les normes de la companyia Endesa Distribución composta per la CGP amb
bases tipus BUC i la caixa de mesura.
Espai per a equip de mesura de tarifa unificada homologat per la companyia subministradora.
Mòdul d’usuari:
Aparellatge de primeres marques protegits amb caixes de doble aïllament IP 65.
La línia general consta de:
- Interruptor general automàtic (IGA) de corba C d’intensitat màxima 63 A en AC-1.
- Interruptor manual de potència per a by-pass de l’IGA, segons potència contractada
- Contactor(s) general(s) de l’intensitat que correspongui segons la potencia nominal, mínim 63A en AC-1.
- En cas de portar E/R de tensió, by-pass manual de l’intensitat que correspongui per a pontejar-lo en cas d’avaria.
Línies de sortida
- Protegides individualment amb tall omnipolar contra sobrecàrregues i curtcircuits.
- Línies de sortida a punts de llum:
- Interruptors magnetotèrmics d’intensitat segons la potència de sortida, corba-C i tall mínim 10KA.
- Diferencials instantanis d’intensitat segons la potència de sortida i sensibilitat mínima de 300mA.
- Bornes de la secció adequada a les línies de sortida de 16mm2 com a mínim.
- Premsaestopes de la secció adequada a la línia de sortida. Tamany mínim PG-29.
Proteccions generals addicionals
- Protector contra sobretensions permanents, obligatori segons la guia Vademecum de Fecsa-Endesa i les normes d’Endesa
Distribución.
- Descarregadors contra sobretensions transitòries Classe II.
Circuits i elements complementaris
- Enllumenat interior amb làmpada de led’s.
- Presa de corrent per a ús propi protegida amb diferencials de 30mA de sensibilitat.

Els quadres s’entregaran completament acabats i llestos per funcionar, amb la programació i les comunicacions a punt.
Sistema de comandament i control centralitzat
Els centres de comandament han de tenir espai de reserva, accessoris elèctrics i el cablatge necessari per a la instal·lació d'un futur
Sistema de Gestió i Comandament Centralitzat.
Assaigs:
S'efectuaran els assaigs, segons la Norma UNE-EN-60439-1-1993:
Inspecció de tots els conjunts i el cablejat.
Verificació de prova en buit, en tensió.
Verificació de funcionament elèctric i mecànic dels aparells.
Verificació de la resistència d'aïllament.
En cas de portar E/R de tensió, verificació dels límits de tensió previstos amb càrrega de potència.
Verificació dels límits d’escalfament en tota la gamma.
Verificació del grau de protecció en tota la gamma.

Comunicacions
En cas que l’armari d’enllumenat no tingui prou cobertura Wi-fi s’optarà per les comunicacions tipus radio o fibra. El mòdem instal•lat
serà multioperador i no inclourà targeta de comunicacions.

Característiques constructives
Grau de protecció del quadre:
Mòduls de caixa seccionadora, escomesa i abonat: IP 65, IK 10.
Mòdul de regulador de tensió: IP 44, IK 10.
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Planxa d'acer inoxidable Norma AISI-304 de 2 m/m. de gruix.
Pintura normalitzada RAL 7032 RGHS 12340 en quadres tipus CITI i gris-negre RAL 7021 RGHS 12340 en MONOLIT.
Procés especial antigraffiti amb capa d’imprimació WASCH-PRIMER, esmalt sintètic, imprimació SL 100 METAL I SL
600 BRILLO HLG SYSTEM i assecat especial al forn.
Monòlit amb portes reversibles i panells a 2 cares.
Teulader per a la protecció contra la pluja.
Panys de triple acció amb empunyadura antivandàlica ocultable i suport per a introduir un cadenat.
Claus tipus JIS 20 per a tots els mòduls.
Armelles de transport desmuntable, per a col·locació de cargol enrassat un cop situat el quadre elèctric.
Sòcol d’acer inoxidable per a instal.lar encastat als fonaments, amb ancoratge reforçat amb trepant Ø 20m/m per a perns
M16.
Bancada de 300mm. D’acer inoxidable per a muntatge sobre el sòcol, amb perns M16.
Portes plegades en el seu perímetre per a major rigidesa, amb espàrrecs roscats M4 per a connexions
del conductor de terra.

Comunicacions quadre d’enllumenat – punt de llum
En instal•lacions amb control punt a punt la transmissió de dades entre el quadre i els punts de llum es realitzarà, a nivell físic, a través

Pàg
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de la xarxa elèctrica existent (comunicació PowerLine), evitant la instal•lació de cablejat addicional per al control.
Les capes superiors de comunicacions estaran basades en el standard LonWorks EN14908. Els equips transmetran amb una modulació
BPSK sobre una freqüència de comunicació primària centrada a 132KHz i una secundària redundant centrada a 115KHz.

S’avisarà al Departament d’Enllumenat si es comprova al replanteig que qualsevol element d’enllumenat queda afectat.
Durant l’obra, es mantindrà un enllumenat provisional d’obra.
Els suports tindran una garantia de 20 anys.

Podran ser dels següents tipus:
2.3.8.1 - Braços metàl·lics
2.3.7.2 - Aparells per a la Reducció de Flux en Capçalera

Característiques

Estaran muntats en l'interior d'un armari de maniobra juntament amb els equips de comptatge i protecció.
Disposaran d'un interruptor que permeti el funcionament de la instal·lació sense la intervenció del regulador.
Haurà de poder-se connectar sense càrrega, sense que afecti als mecanismes de protecció.
Estarà protegit contra contactes directes.
Les tensions mínimes estaran regulades de forma que funcionin totes les làmpades sigui quin sigui el seu tipus i antiguitat.
En cas de fallada de tensió, quan es restableixi, arrancarà de forma normal passant a l'estat d'estalvi una vegada s'hagi estabilitzat la
instal·lació.

Construïts en tub amb un diàmetre de 60 mm. d'acer ST 37 (DIN 2448), soldat a una placa de fixació de forma d’abraçadora, de 5 mm.
de gruix de forma rectangular i puntes arrodonides.
En la placa de fixació i pròxima als vèrtexs es practicaran 4 trepants de 15 mm. per al pas d'altres tants perns d'ancoratge, construïts en
barra rodona d'acer de 12 mm. de diàmetre i 200 mm. de longitud roscats 50 mm. d'un extrem i doblegat l'altre extrem per a millor
fixació a l'obra. Podran utilitzar-se altres tipus de fixació, com a perns amb resines, sistemes "SPIT" o semblants, etc., sempre que
aquests siguin d'absoluta garantia.
Les dimensions així com els detalls constructius s'especifiquen en el corresponent pla.

Característiques de l'estabilitzador-reductor de tensió

Protecció contra corrosió

L’Estabilitzador-Reductor anirà instal·lat en el propi Centre de Comandament i haurà de poder ser comandat pel Sistema de Control
Centralitzat.
Haurà de ser electrònic i completament estàtic.

Tots els braços es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud per mitjà d'immersió en bany calent.
El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98 % de zinc pur en pes havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de 600 gr/m² sobre
la superfície.
Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37501.

Característiques elèctriques
Resistència a la protecció
-

-

Tensió d'entrada .... 3 x 400/230 V ± 15%
Freqüència ...... 50 Hz ± 2 Hz
Tensió de sortida .... 3 x 400/230 V ± 1,5%
Tensió d'arrancada ..... 220 V ± 2,5%
Tensió per a reducció de consum;
- Per a Sodi Alta Pressió ......... 185 V.
- Per a Mercuri Alta Pressió ..... 200 V.
Potència i Intensitat Nominal 15, 22, 30 o 45 kVA.
Sobreintensitat transitòria ....... 2 x In durant 1 min. cada hora
Sobreintensitat permanent. .......1,3 x In (incorpora protecció tèrmica)
Precisió de la tensió nominal de sortida per a una entrada del ± 10%.± 1,5%
Precisió de la tensió reduïda de sortida per a una entrada del ± 10% ± 2,5%
Regulació independent per fase.
No introdueix distorsió harmònica.
Factor de potència de la càrrega, des de 0,5 capacitiu a 0,5 inductiu.

L'assaig s'efectua directament sobre la superfície del suport o bé sobre una mostra treta del mateix.
La superfície a assajar es desgreixarà amb cotó net.
Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixar-les, s'introduiran durant deu minuts en una estufa a 100º C.
Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades.
Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianuro potàssic i d'una part de dissolució centinormal de
persulfat amònic.
Les mostres se submergiran de seguida en la mescla o sobre la superfície del suport, en el cas d'assajar-se directament.
Després de 10 minuts d'immersió o aplicació, s'assecarà la mostra mantenint vertical o es traurà el paper.
És admissible la presència de taques de color blau d'un diàmetre màxim de 15 mm. i el nombre del qual no serà superior a 2 per cm².
Resistència als esforços verticals
Haurà de resistir una càrrega almenys de 50 Kg., més el pes de la lluminària, amb l'equip incorporat i sense deformació permanent.
La càrrega de ruptura serà superior a 100 Kg.
Dimensions

Característiques climàtiques
-

Temperatura ambient .....-10ºC a + 45ºC
Humitat relativa màxima ....... 95% (sense condensació)
Altitud màxima. .......... 2.000 m.

Els voladissos normalitzats seran: 0,50 , 1,00 i 1,50 amb una inclinació sobre l'horitzontal de 10º.
2.3.8.2 - Columnes gran Altura

2.3.8 - Suports

Els punts de llum han d’ésser accessibles pels vehicles de manteniment. Els accessos han de tenir una amplada de 3m.
Els punts de llum estaran situats fora dels parterres. Tots aquells punts que no siguin possible ubicar-los fora del parterre, caldrà
executar una zona pavimentada al voltant del fanal, entre 2 i 4m2.
Es tindrà en compte la situació dels passos de vianants, de manera que al costat de cada pas s’hi ubiqui un punt de llum i no un arbre.
S’evitarà mitjançant un replanteig acurat que els braços dels bàculs d’enllumenat es situïn a prop de la capçada dels arbres.

Tots els suports que superin els 16 m d'altura disposaran d'un dispositiu que permeti l'ascens i descens de les lluminàries pel seu
manteniment.
Les corones o parts lliscants disposaran d'un sistema mecànic d'ancoratge en la seva posició de funcionament i d'un sistema de frenada
automàtica en cas de ruptura o fallada del sistema elevador.
El sistema elevador estarà constituït per un motor i un sistema de cables i politges en l'interior de la columna, protegit contra contactes
directes i indirectes i contra sobreintensitats i curts circuits.
Els cables d'alimentació als projectors hauran de ser flexibles i la seva instal·lació ha de fer-se de manera que impedeixi el seu
retorciment en l'interior de les columnes en les operacions d'ascens i descens de la corona mòbil.
Els conductors elèctrics no estaran sotmesos a esforços de tracció.
Les portes d'accés al compartiment del motor estaran situades com a mínim a 30 cm d'altura de la rasant del paviment una vegada
instal·lada la columna.
Disposarà igual que la resta de suports d'una orella en lloc accessible per a embornar del cable de posada a terra.
Podrà admetre's l'ús d'un sol motor per a diverses columnes quan la direcció facultativa, en funció de la distància entre columnes i les
condicions de conservació així l'estimin convenient.
Amb les columnes se subministraran tots els elements pel seu funcionament, tant en condicions de servei com de manteniment i
comprovació.

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013
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Tots els suports per l’enllumenat, siguin del tipus que siguin, hauran de complir amb les normes harmonitzades amb la Directiva
89/106/CEE que els hi siguin d’aplicació, en especial amb les normes UNE EN 40-5 “Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat
fabricats en acer”, UNE EN 40-6 “Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en alumini” i les normes UNE EN 40-7
“Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en polímers compostos reforçats amb fibres”.
S’aportarà el certificat d’origen de la xapa / tub / acer utilitzat per a la seva fabricació.
Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat.
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2.3.8.3 - Bàculs i columnes acer galvanitzat

-

No s’acceptaran suports metàl.lics de més de 4 m. Sense el corresponent Certificat de Conformitat, segons determina la ITC-BT009 del
REBT 2002.
La base dels suports han d’estar reforçats amb anella de mínim 350mm d’alçada des de la base, espessor de 4mm, i sobresortir 150mm
sobre el paviment.
Els suports metàl.lics disposaran de cartel.les a la part inferior fins una alçada de 150mm.
No s’acceptaran anells ornamentals.

-

-

Característiques dels elements telescòpics
-

Estaran construïts amb segments de diàmetre variable, sent la zona d'encastament de 500 mm. Els tubs de diàmetre menor
disposaran d'una volandera soldada en l'extrem inferior de diàmetre igual al diàmetre interior de l’esmentat tub.
Tota la unió es protegirà amb un cèrcol embellidor en fosa d'alumini fixat per mitjà de cargols presoners a 120º.
La unió per encastament dels braços tant si és senzill com a doble es realitzarà en una zona d'encast de 400 mm. disposant en
la seva part superior d'un casquet de fosa d'alumini per a impedir l'entrada d'aigua.
La zona de les portelles disposarà d'un reforç suplementari amb aportació de material equivalent a l'obertura de 80 x 4,5 mm.
segons figura en els plànols adjunts.
La portella serà de 300 mm d’alçada i amb un sol punt de tancament, amb dos punts de recolzament.
En quant a la placa base de fixació, zona de reforç i disposició dels trepants pels perns d'ancoratge seran les normalitzades
per a les columnes troncocòniques i que figuren grafiades en els plànols adjunts.

-

Protecció contra corrosió i pintura complementària

Característiques dels elements troncocònics
Els bàculs i columnes metàl·liques seran troncocòniques amb conicitat del 20 % per a altures fins a 5 m. i del 12 al 14 % per
a altures superiors.
El tronc del con s'obtindrà en premsa hidràulica a partir de la planxa d'acer st37, segons Norma UNE EN 40, d'una sola peça
fins a altures de 12 m., soldada seguint una generatriu, realitzant-se la dita soldadura amb elèctrode continu i en atmosfera
controlada.
Haurà d'aportar-se un certificat del tipus de planxa.
En les soldadures transversals s'haurà de reforçar la secció d'unió per a assegurar la resistència als esforços horitzontals,
havent de polir aquestes amb la finalitat d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença.
Portaran soldats a la base, una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura central de 100 mm., pel pas de cables i
quatre trepants colissos pel pas d'altres tants perns d'ancoratge, aquesta placa haurà de ser reforçada per un cèrcol de reforç
de 250 mm d'altura i cartel·les tal com figura en els plànols.
Els perns d'ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons normes UNE 36011-75, roscats 100 mm. d'un extrem amb
rosca mètrica adequada al diàmetre del pern i doblegat l'altre per a millor fixació al formigó, lliurant-se cadascun, proveït de
dues femelles i volandera, igual que els perns químics.
En els bàculs la curvatura descriurà un arc de 75º amb un radi de'1,50 m. portant en l'extrem superior soldat per la seva banda
interior, a manera d’un maniguet d'adaptació, un tub de longitud i diàmetre adequats a la lluminària a instal·lar, segons
norma UNE 72-402-80.
En els fusts i a l'altura de 550 mm. de la placa base s'efectuarà una obertura rectangular i angles arrodonits de les dimensions
indicades en els plànols.
Amb els reforços interns corresponents per complir la legislació vigent sobre canelobres metàl·lics.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota de la porta una
orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra.
Tots els suports hauran de portar en lloc visible una placa encunyada amb indicació del nom del fabricant, dimensions i
numeració a fi d'identificar-los.
Totes les soldadures, excepte la vertical del tronc seran com a mínim de qualitat 2 segons Norma UNE 14011-74 amb
característiques mecàniques superiors al del material base.
La superfície exterior dels bàculs i les columnes no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran
adequadament a fi d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.
Es lliurarà amb cada bàcul o columna a més dels corresponents perns, una placa de presa de terra, d'acer galvanitzat de 500
x 500 x 3 mm. i presa de contacte lateral amb les corresponents peces de connexions adequades, de forma que asseguri el
perfecte contacte d'aquesta amb el corresponent cable de coure, de forma que la connexió sigui efectiva, per mitjà de cargols,
elements de compressió, reblades o soldadura d'alt punt de fusió.
La portella serà de 300 mm d’alçada i amb un sol punt de tancament, amb dos punts de recolzament.

-

-

Tots els suports portaran tractament anticorrosiu tal com s’especifica a l’apartat de 3.4 de Pintura.

Resistència als esforços verticals
-

Els bàculs resistiran com a mínim una càrrega vertical de 100 Kg. aplicada a l'extrem del braç.

Resistència als esforços horitzontals
-

Els pals o bàculs resistiran una força horitzontal, d'acord amb els valors indicats, i les altures d'aplicació comptades a partir
de la superfície del sòl que s'indiquen.
Altura útil del pal o
bàcul

Força horitzontal F
(Kg.)

Altura d'aplicació ha
(m)

6
7
8
9
10
11
12

50
50
70
70
70
90
90

3
4
4
5
6
6
7

Resistència al xoc de "cossos durs"

Estaran construïts amb 1 únic segment de diàmetre invariable.
La zona de les portelles disposarà d'un reforç suplementari amb aportació de material equivalent a l'obertura de 80 x 4,5mm.
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Es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, per mitjà d’immersió, en bany calent.
El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98,5 % de zinc pur en pes, havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de
600 gr/m² sobre la superfície.
Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37501 i
compliran el Real Decret 2531/1985 de 18 de desembre. Haurà d'aportar-se un certificat de garantia del galvanitzat igual o
superior a 10 anys contra la corrosió.

Normes de qualitat

Característiques dels elements circulars
-

En quant a la placa base de fixació, zona de reforç i disposició dels trepants pels perns d'ancoratge seran les normalitzades
per a les columnes troncocòniques.
Portaran soldats a la base, una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura central de 100 mm, pel pas de cables i
quatre trepants colissos pel pas d'altres tants perns d'ancoratge, aquesta placa haurà de ser reforçada per un cèrcol de reforç
de 350 mm d'altura i cartel•les.
Els perns d'ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons normes UNE 36011-75, roscats 100 mm d'un extrem amb
rosca mètrica adequada al diàmetre del pern i doblegat l'altre per a millor fixació al formigó, lliurant-se cadascun, proveït de
dues femelles i volandera, igual que els perns químics.
En els fusts i a l'altura de 550 mm de la placa base s'efectuarà una obertura rectangular i angles arrodonits amb els reforços
interns corresponents per complir la legislació vigent sobre canelobres metàl•lics.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per portella per a la sustentació de les caixa portafusibles i per sota
de la portella inferior una orella de planxa de ferro de 3 mm de gruix amb trepant central de 10 mm per a la connexió de presa
de terra.
Tots els suports hauran de portar en lloc visible una placa encunyada amb indicació del nom del fabricant, dimensions i
numeració a fi d'identificar-los.
Totes les soldadures seran com a mínim de qualitat 2 segons Norma UNE 14011-74 amb característiques mecàniques
superiors al del material base.
La superfície exterior de les columnes no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran
adequadament a fi d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.
Es lliurarà amb cada columna a més dels corresponents perns.
No s’acceptaran tapajuntes o embellidors a nivell de la rasant.
Els maniguets de muntatge tindran unes mides de Ø60x70 en columnes i Ø60x100 en bàculs.

Pàg

-

Fins una altura de 2,5 m. sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran sense que es produeixi perforació, esquerda o deformació
notable al xoc d'un cos dur, que origini una energia d'impacte de 0,4 K.
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-

L'assaig es realitzarà colpejant normalment la superfície d'un element que es prova amb una bola d'acer de'1 K. sotmesa a un
moviment pendular de ràdio igual a un metre.
L'altura de caiguda, és a dir, la distància vertical entre el punt en què la bola és deixada anar sense velocitat inicial i el punt
d'impacte, serà de 0,40 m.

2.3.8.5 - Suports de fosa d'alumini
-

Resistència al xoc de "cossos tous"
-

-

Fins una altura de 2,5 m. sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran, sense que es produeixi perforació, esquerda o deformació
notable, al xoc de "cos tou" que doni lloc una energia d'impacte de 60 Kg. Els xocs es realitzaran per mitjà d'un sac farcit
d'arena de riu silico-calcària de granulometria 0,5 mm. i de densitat aparent, en estat sec, pròxima a 1,55 o 1,60. L'arena estarà
seca en el moment de realitzar l'assaig a fi que conservi les seves característiques, especialment la seva fluïdesa.
La massa del sac ple d'arena serà de 50 Kg. i per a produir el xoc se sotmetrà a un moviment pendular, sent l'altura de caiguda
1,20 m.

-

Resistència a la corrosió
-

-

-

L'assaig s'efectuarà directament sobre la superfície del suport o bé sobre la mostra treta del mateix.
La superfície a assajar es desgreixarà acuradament, i a continuació es rentarà amb aigua destil·lada i s'assecarà bé amb cotó
net.
Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixades, s'introduiran durant 10 minuts en una estufa a 100º C.
Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades.
Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianur potàssic i d'una part de dissolució centinormal
de persulfat amònic.
Les mostres se submergiran de seguida en la mescla, o bé s'aplicarà un paper porós, prèviament embegut en la mateixa, sobre
la superfície del suport, en el cas d'assajar aquesta directament. Després de 10 minuts d'immersió o aplicació, es traurà la
mostra mantenint vertical o es traurà el paper.
És admissible la presència de taques de color blau d'un diàmetre màxim de'1,5 mm. i el nombre del qual no serà superior a 2
per cm².
Característiques dels diferents tipus de suports, tant les característiques, perfil i dimensions de cada u dels diferents tipus, són
les que figuren en els corresponents plans.

-

-

-

-

El Contractista presentarà a aquest Excm. Ajuntament un croquis amb les característiques de dimensions, formes, gruixos de
xapa i pes del suport que es pretengui instal·lar, així com tipus d'acer a utilitzar, soldadures, tipus de protecció, etc.
En aquestes característiques no podrà figurar dimensions, gruixos o pesos inferiors als del Projecte.
A petició del Contractista i amb la conformitat dels Serveis Tècnics Municipals, podran variar-se els tipus de suports, sempre
que els proposats siguin d'una robustesa i estètica igual o superior a la projectada.

-

2.3.8.4 - Suports de fosa de ferro
-

-

-

-

Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Complirà la norma EN 1561, o la norma UNE 36 111. El fabricant disposarà d’un dossier equivalent a la EN40 (columnes
d’acer) amb els càlculs mecànics, de resistència, dimensionals, materials fets servir,.... La excentricitat i tolerància màxima
respecte el gruix mig calculat segons el disseny i càlcul estructural no superarà el 10%.
El fabricant posarà a disposició de l’Ajuntament una proveta de mostra de les colades objecte del producte.
Les bases inclouran una protecció addicional per la corrosió tal com es diu a l’apartat 3.4 Pintura, en el cas dels suports de
fosa de ferro serà interior i exterior fins l’alçada de la part inferior del dibuix o motllura. Aquesta protecció serà donada pel
fabricant de la columna.
Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les mateixes.
Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de
300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base).
L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat pel Departament d’Enllumenat i Energia, i només podrà accionar-se
mitjançant les eines especials per a tal fi, segons plànol adjunt.
Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota de la porta una
orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra.
Els dibuixos i gravats de la columna presentaran cantells nítids i uniformes en tota la longitud i perímetre de la mateixa.
Les unions de peces es realitzaran per mitjà de cargols inoxidables que assegurin la seva correcta fixació i que quedin
embotits totalment en la columna.
Els mecanitzats es deixaran completament polits i sense rebaves.
Les columnes, excepte indicació en contrari se subministraran pintades en color negre i amb capa d'imprimació exterior i
interiorment.
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Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Complirà la norma EN 1706, o la norma UNE 38235. El fabricant disposarà d’un dossier equivalent a la EN40 (columnes
d’acer) amb els càlculs mecànics, de resistència, dimensionals, materials fets servir,.... La excentricitat i tolerància màxima
respecte el gruix mig calculat segons el disseny i càlcul estructural no superarà el 10%. L'aliatge d'alumini emprada no
superarà el percentatge de Coure (Cu) d’un 0,1% i de Ferro (Fe) d’un 0,6%. En concret s’emprarà un aliatge
Alumini-Magnesi AC-5100 (AC-AlMg3 o L-2340 o Al-Mg3).
Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les mateixes.
Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de
300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base).
L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat pel Departament d'Enllumenat i Energia, i només podrà accionar-se
mitjançant de les eines especials per a tal fi, segons plànol adjunt.
Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota de la porta una
orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra.
Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits, sense rebaves ni taques.
Se subministrarà juntament amb la columna un maniguet bimetàl·lic per a presa de terra.
El fabricant posarà a disposició de l’Ajuntament una proveta de mostra de les colades objecte del producte.
Les bases inclouran una protecció addicional per la corrosió tal com es diu a l’apartat 3.4 Pintura, en el cas dels suports de
fosa de d’alumini serà interior i exterior fins l’alçada de la part inferior del dibuix o motllura. Aquesta protecció serà donada
pel fabricant de la columna.
La columna portarà un ànode de zinc de sacrifici.

2.3.8.6 – Suports d'acer inoxidable

Operacions prèvies
-

Amb cada columna subministrada s'adjuntarà un certificat de pes.

-

Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
La qualitat de l'acer, AISI 304 i 316
Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les mateixes.
Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de
300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base).
L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat pel Departament d'Enllumenat i Energia, i només podrà accionar-se
mitjançant les eines especials per a tal fi, segons plànol adjunt.
Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota de la porta una
orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra. Segons plànol
de detall.
Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits i sense rebaves.
Les bases inclouran una protecció addicional per la corrosió tal com es diu a l’apartat 3.4 Pintura. Aquesta protecció serà
donada pel fabricant de la columna.
El cinturó de reforç de la columna serà d’acer inoxidable.

2.3.9 - Lluminàries
2.3.9.1 – Llumeneres tipus LEDS
Compliran les recomanacions del CEI i IDAE sobre els requeriments tècnics exigibles per lluminàries amb tecnologia LED de
l’enllumenat exterior.
Requeriments del fabricant
-

Qualitat: Acreditació ISO-9001 en fabricació de lluminàries.
Mediambiental: Acreditació ISO 14001, EMAS o altres que acreditin que l’empresa fabricant es troba adherit a un sistema de
gestió integral de residus.
Catàlegs: El fabricant haurà de tenir un catàleg publicat amb les especificacions del producte i el preu PVP.
Certificats i assajos: Els certificats i assajos, que acreditin les característiques del producte, podran ser emesos pel laboratori
del fabricant o un altre extern. No obstant això, amb la finalitat de poder contrastar les dades aportades, en qualsevol moment
del procediment o posteriorment, el Departament d'Enllumenat Públic podrà requerir nous certificats emesos per Laboratori
acreditat per ENAC o entitat equivalent.

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013

21

817

Pàg

22

Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat

Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat

que eviti el gir/rotació un cop instal.lada.
N) Normativa de lluminàries i components:
Cal certificats de complementació. EN 60598, UNE-EN 62471-2009 ( de seguretat fotobiològica) i resta de normes indicades
als documents CEI-IDAE esmentat.

Requeriments de la llumenera
A) Temperatura de color (K) del LED:
4.000ºK (+-200) per calçades i 3.000ºK – 3.500ºK per voreres.
En el cas de punts de llum amb una única llumenera que il·lumini calçada i vorera, el Departament d’Enllumenat Públic
decidirà la Tª de color a aplicar segons la tipologia de carrer, ubicació...
B) Índex de reproducció cromàtica (CRI):
CRI>70 .
C) Intensitat de funcionament del LED:
Màxim un 70% de la intensitat màxima de funcionament del LED indicada per el fabricant del díode.
D) Temperatura d’unió (Tj):
Ha de ser tal que proporcioni com a mínim un 70% dels lúmens inicials, al cap de 60.000 hores de funcionament.
L’apagada simultània d’un 10% dels LEDs serà considerat fallada sota garantia.
En definitiva ha de complir amb l’indicador de vida L70F10 segons la IEC/PAS 62717
E) Eficàcia del LED ( Díode):
L’eficàcia
com
a
mínim
ha
de
ser
90lumen/w@350mA@Tj80ºC@CRI70@TK3.000ºK
i
110lumen/w@350mA@Tj80ºC@CRI70@TK4.000ºK .
Degut a l’evolució tecnològica aquest valor podrà ser revisable periòdicament ( per exemple cada 6 mesos).
F) Rendiment de la llumenera ( rendiment òptic):
El rendiment òptic de la llumenera (flux sortint del conjunt) ha de ser com a mínim d’un 80%. Del total de lúmens
proporcionats pel conjunt de led’s de la llumenera, s’han d’oferir a l’exterior (lumen output) un mínim del 80%.
En el cas de lluminàries ornamentals que incorpori difusors translúcids o decoratius el rendiment mínim serà del 70%
Cal certificat que inclogui l’assaig i estudi fotomètric de les lluminàries segons l’establert a la Norma UNE-EN 13032 (
aquest estudi haurà de proporcionar dades complertes de les corbes fotomètriques en format compatible amb el software
lliure Dialux de la lluminària, l’eficiència lumínica i el rendiment de la mateixa, la temperatura de color i el rendiment de
color de la font de llum, i el percentatge del flux emès a l’hemisferi superior, entre altres dades)
G) Recanvis i actualitzacions:
Cal garantir el subministrament de recanvis durant les 50.000 hores de funcionament a partir de la data d’instal•lació del
mateix, o si més no permetre l’actualització tecnològica del conjunt ( substitució de components, sense haver de canviar la
llumenera sencera)
H) Garantia
El fabricant donarà garantia dels materials a l’Ajuntament, preveient-ne la substitució integral o dels elements interns de la
llumenera, degut a qualsevol tipus de fallada, durant un mínim de 5 anys.
La garantia ha d’incloure la reparació o substitució de les parts defectuoses ( incloent: PCB amb LEDs, font
d’alimentació/divers i altres dispositius de control si s’escauen). La garantia ha de cobrir els costos de servei i de mà d’obra
relatius a la reparació o substitució dels producte.
En el cas de nous productes que no s’hagin instal•lat prèviament a Barcelona, si hi ha altres ubicacions de referencia, si el
Departament d’Enllumenat no pot validar que el producte compleix els requeriments tècnics i les garanties necessàries, es
podrà demanar un aval per garantir la continuïtat i fiabilitat del producte, durant el període de garantia establert.
I) Marcatge CE i Certificat de Compatibilitat Electromagnètica:
Les llumeneres LED hauran d’acreditar el marcatge CE: declaració de conformitat i expedient tècnic o documentació tècnica
associada.
S’han de fer les homologacions necessàries de compatibilitat electromagnètica, de temperatura, seguretat elèctrica i
funcionalitat de tot el conjunt de la llumenera ( inclòs driver i dispositius de control en cas de controls punt a punt). El
fabricant de la llumenera es fa responsable de la homologació del conjunt complert i en cas de fallada o funcionament
incorrecte del conjunt ell ha de donar resposta i solventar-ho.
J) Temperatura de funcionament:
La llumenera ha de ser capaç d’operar normalment en un rang de temperatures ambient de -20ºC a 35ºC.
K) Sistema de refredament:
Ha de disposar d’un sistema de dissipació de calor sense líquids, ni ventiladors, i ha de ser resistent als residus que s’hi puguin
acumular, de tal manera que no degradi o pertorbi la seva capacitat de dissipar calor.
L) Característiques i Grau de hermeticitat de la lluminària:
Carcassa: Ha de ser totalment construïda de materials metàl•lics. L’acabat serà realitzat amb imprimació i resistent a la
corrosió. El driver ha d’estar muntat a l’interior, ha de ser fàcilment reemplaçable i ha de ser accessible sense la utilització
d’eines especials. Tots els cargols i tanques han de ser d’acer inoxidable o característiques similars contra la corrosió. La
protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a mínim IP65 (Grau de protecció IP
UNE-EN60598).
Grup òptic: La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a mínim IP66 (Grau de
protecció IP UNE-EN60598).
Drivers i connexions elèctriques: La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a
mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598).
M) Connexió, muntatge braç o suport:
Les llumeneres hauran de tenir algun mecanisme de tal manera que s’eviti que es puguin instal.lar en una posició incorrecte i
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Requeriments del Driver
A) Instal.lació: El driver anirà instal.lat a l’interior de la llumenera.
B) Factor de potencia: Ha de tenir com a mínim un factor de potencia de 0,9, inclús en reducció del 50%
C) Capacitat de programació: El driver ha de ser programable i regulable ( 1-10V o DALI) i ha de poder acceptar les ordres dels
reguladors en capçalera. El protocol de regulació i el sistema de programació s’escollirà segons projecte i serà especificat pel
Departament d’Enllumenat Públic.
D) Màxim amperatge: El màxim amperatge als LEDs no pot excedir la corrent del driver per tal d’assolir la depreciació lluminosa
(L70). Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar a diferents corrents d’operació, per tal
d’aconseguir diferents nivells d’il•luminació programables segons demanda.
E) Temperatura de funcionament: La font d’alimentació (driver) ha de ser capaç d’operar normalment en un rang de temperatures
ambient de -20ºC a 40ºC
F) Garantia: Garantia mínima de 5 anys.
G) Vida útil: Seran drivers amb una vida útil de 60.000h amb el 10% de fallades a Tc=67ºC.
H) Augment del consum. El conjunt de la llumenera i driver no podrà augmentar el seu consum per raons d’envelliment o qualsevol
altre motiu en més d’un 10% de la seva potencia nominal.
I) Normativa i certificats: Certificats d’acompliment de la Norma UNE-EN 61347-2-13 i UNE-EN 62384.

2.3.9.2 – Convencionals
Les lluminàries en aquest capítol descrites tindran un grau de protecció de IP65 pel grup òptic i IP44 pel compartiment porta equips.
El fabricant donarà garantia dels materials a l’Ajuntament, preveient-ne la substitució integral o dels elements interns de la llumenera,
degut a qualsevol tipus de fallada, durant un mínim de 20 anys.

2.3.9.2.1 - Lluminàries de tipus vial
Segons es determini en el projecte podrà ser d'un dels següents tipus:
Adaptació de suport:

Lateral.
Vertical.
Directe sobre façanes.
Reflector i carcassa:
Independent.
Un sol conjunt.
Tancament del conjunt:
Oberta.
Tancada.
Allotjament per a equip:
Incorporat.
extern
Procedència: Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Característiques fotomètriques
-

Complirà les exigències del RBT 20447 podent ser, la Norma UNE 20314, com a aparell de classe 1 en les lluminàries
tancades i de classe 0 en les lluminàries obertes.
S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons Norma CEI-238 dotats de retenció mínima de'1,5 mm² i amb recobriment
de silicones resistents a les altes temperatures.
La comunicació al bloc òptic es realitzarà a través de passacables de cautxú-clorutubel.
La connexió anirà prevista per mitjà de clema de PVC permetent la perfecta identificació de connexions.
La tensió d'arc de les làmpades no ha de sofrir un increment superior a 7 V. Fins a 150 W.., 10 V. per a làmpades de 250 i 400
W i 12 V. per a les de 1000 W., amb respecte del seu funcionament exterior.
Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, uniformitat i control.
Quan el Projecte l'especifiqui hauran d'adaptar-se a la classificació fotomètrica, Recomanacions CIE Publicació núm. 27 i 34.

Característiques constructives
A) Adaptació a suport
El sistema de fixació al suport estarà protegit contra la corrosió i permetrà als suports normalitzats en aquest Plec.
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Els dispositius de fixació hauran de permetre regular la inclinació en + o - 3r i una vegada estigui fixada, assegurar que no pot variar-se
per causes accidentals.
Serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària totalment equipada.

del seu funcionament, inclús en les condicions més extremes.
Els materials a utilitzar, excepte indicació expressa del projecte, podran ser:
Planxa d'alumini

B) Carcassa
Hauran de complir les següents condicions mínimes:
Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies
del seu funcionament, inclús les condicions més extremes.
Els materials a utilitzar, excepte indicació expressa del projecte, podran ser:

Lluminàries tancades
Puresa D'aliatge: 99,7 %
Reflectància especular inicial: 69 %
Gruix mínim del reflector conformat: 1 mm.
Qualitat de segellat: grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016)
Gruix de capa anòdica: 4 microns.
Reflectància total:
per a 1 msv: 20 %
per a 10 msv: 60 %

Fosa d'alumini
Composició:
Si

Mn

Tu

Cu

Zu

Fe

Ni

Mg

11,00

0,23

0,02

0,10

0,50

0,86

0,11

0,10

sent la resta alumini

Lluminàries obertes
Gruix capa anòdica: 8 microns
Qualitat segellat: grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016).
Vidre metal·litzat (característiques)

El gruix no serà inferior a 2 mm. ni superior a 4 mm.

També es podran admetre altres materials prèvia justificació de complir les exigències funcionals assenyalades en aquest Plec.
E) Cubeta de tancament

Planxa d'alumini
Excepte indicació expressa del projecte els materials de possible utilització seran els següents, havent de complir les especificacions
assenyalades tot seguit:

Composició:
Si

Mn

Tu

Cu

Zu

Fe

Ni

Mg

0,085

0,005

0,015

0,005

0,016

0,150

0,003

0,0018

Metacrilat de metil
Transmitància inicial: 90 % (gruix real).
Temperatura de servei sense deformació: 90º C.
Resistència a la flexió: 12 Kg./cm²/cm.
Resistència a la compressió: 7 Kg./mm².
Resistència al xoc: 5 Kg./cm²/cm.

El gruix en el punt més desfavorable no serà inferior a 1,2 mm. L'anoditzat serà de 47 microns en les lluminàries tancades i de 1012
microns en les obertes.

Policarbonat
Transmitància inicial: 85 % (gruix real).
Temperatura de servei sense deformació: 120º C.
Resistència a la flexió: 945 Kg./cm²/cm.
Resistència a la compressió: 875 Kg./cm².
Resistència al xoc: 65 Kg./cm²/cm.

Xapes d'acer
Les peces podran estar construïdes per qualsevol dels tipus de xapes següents: AP00, AP01-AP02, AP03- AP04, F-111.
Les composicions de les xapes AP i de l'acer F-111 s'ajustaran al que disposa les Normes UNE 36086-75 i 36011.

Polietilè (alta densitat)
Pes específic a 23º: 0,941 - 0,965 gr/cm3.
Resistència a la calor contínua: 121º C.
Resistència a la flexió: 100 Kg./cm².
Resistència a la compressió: 170 Kg./cm².
Resistència a la tracció: 250 - 390 Kg./cm².
Resistència a l'impacte: 8 - 108 Kg./cm²/cm.

També podran ser utilitzats altres materials prèvia justificació de complir les exigències funcionals assenyalades en aquest plec i
sempre que tinguin una resistència a l'impacte de grau 7, segons Norma UNE 20324.
La pintura exterior de la carcassa serà del color indicat pel Departament d'Enllumenat i suportarà els següents assaigs:
Sotmeses tres provetes a mostra (2 de 75 x 150 mm. i 1 de 68 x 150 mm.) a envelliment accelerat de 100h. s/n
INTA-16.06.05 s'obtindrà les següents característiques:
La brillantor s/n INTA-16.02.06 A després de l'envelliment no serà inferior al 60 % de l'inicial.
L'assaig inicial de quadriculat s/n INTA-16.02.99 serà del grau 0 i després de l'envelliment no serà superior al grau 2.
El canvi de color s/n INTA-16.02.08 serà superior al grau 3.N.B.S.

En cas de ser requerit haurà de ser necessàriament independent del sistema òptic excepte en les lluminàries de tipus jardí.
El dimensionat serà tal que permeti el muntatge folgat dels equips i la seva adequada ventilació, podent facilitar-se aquesta mitjançant
d'aletes de refrigeració o ranures que permetin l'entrada d'aire, però no de l'aigua de pluja.
El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà proveït d'un fiador que impedeixi la seva caiguda accidental permetent la seva fàcil
substitució en cas d'avaria.

Vidre
-

D) Reflectors

F) Juntes

C) Allotjament per a accessoris

Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013
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-

Transmitància inicial: 96 % (1mm.de gruix, longituds d'ona entre 800 i 500 mm.).
Resistència al xoc tèrmic (segons Norma DIN 52313) superior a 180º.
Coeficient de dilatació tèrmica: 85 x 10-7 (C-1).
Temperatura de servei sense deformació: 200º C.
Resistència hidrolítica: classe 3 (UNE 43708).
Anàlisi química: exempt de manganès i ceri.
Resistència a l'impacte: grau 3 (UNE 20324).
(Gruix 3 mm.) vidre sense temperar.
(Gruix 3 - 4 mm.) vidre temperat a l'aire i grau 9.

S'utilitzaran elastòmetres de cautxú o fibres artificials.
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Excepte indicació expressa s'utilitzaran: Etilè propilè

-

Hauran de suportar els següents assaigs:

Estarà construït en fosa d'alumini i permetrà una adaptació als suports normalitzats en aquest Plec.
Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència de l'acoblament enfront de l'acció del vent, xocs o vibracions de
forma tal que no pugui desprendre's per causes fortuïtes o involuntàries.

B) Armadura
Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i
tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús en les condicions més extremes.
La pintura exterior, serà per defecte del color RAL 7006 o del color indicat pel Departament d’Enllumenat i Energia, i
suportarà els següents assaigs:

Càrrega de ruptura: inicial 100 Kg./cm².
168 hores a 120º = 95 Kg./cm². UNE 53510.
Duresa Shore: inicial = 50 + 5 Sh.
168 hores a 120º = 60 + 5 Sh.
168 hores a 150º = 65 + 5 Sh. UNE 53130.
Allargament a les ruptures: inicial = 500 %.
168 hores = 450 %.
168 hores = 350 %. UNE 53510.
Compressió: 15 % a les 22 hores, segons ASTM D-395-61.
Pes per extracte cetònic: inferior al 20 %. UNE 53561.

Sotmeses tres provetes de mostra (2 de 75 x 150 mm. i una de 68 x 150 mm.), a envelliment accelerat de 100 h .s/n. INTA 16.06.05.
s'obtindran les següents característiques:
La brillantor s/n INTA 16.06.02 A. després de l'envelliment no serà inferior al 60 % inicial.
L'assaig inicial de quadruplicat s/n INTA 16.02.99. serà del grau 0 i després de l'envelliment no serà superior al grau 2.
El canvi de color s/n INTA 16.02.08. serà superior al grau 3, N.B.S.

Cautxú microcel·lular
C) Allotjament dels accessoris
Excepte indicació expressa en contrari la lluminària haurà de preveure l'allotjament d'equips accessoris.
El dimensionat serà tal que permeti el muntatge folgat dels equips i la seva adequada ventilació, podent facilitar-se aquesta
mitjançant d'aletes de refrigeració o ranures que permetin l'entrada d'aire, però no de l'aigua de pluja.
El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà proveït d'un fiador que impedeix la seva caiguda accidental, permetent la seva
substitució en cas d'avaria.

De porus obert amb additiu antioxidant inalterable a les radiacions ultraviolades.
Haurà de resistir una temperatura de treball de 95º C.
G) Cargols, brides i elements accessoris
Seran de material inalterable a l'acció de la intempèrie i capaç de resistir les temperatures de treball del conjunt.

D) Difusor
Excepte indicació expressa del Projecte, els materials de possible utilització seran els següents, havent de complir les
condicions especificades en l’apartat (E) per la cubeta de tancament.

Característiques tèrmiques
Després d'un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una temperatura ambient de 35º C., no ha de presentar-se en cap
punt una temperatura superior a les assenyalades pels diferents elements de la lluminària, làmpada o equip auxiliar.

G) Cargols, brides i elements accessoris
Seran de material inalterable a l'acció de la intempèrie i capaç de resistir les temperatures de treball del conjunt.

Característiques de conjunt
Característiques tèrmiques
Les maniobres d'obertura, tancament o substitucions necessàries pel normal manteniment de la lluminària, hauran de poder realitzar-se
sense necessitat d’eines o accessoris especials.
Els sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements de forma tal que sigui inalterable, fortuïta o involuntàriament.
El conjunt abastarà, segons la Norma UNE 20324 un grau d'hermeticitat IP 653 en les lluminàries tancades, i IP 232 en les lluminàries
obertes.

-

Després d'un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una temperatura ambient de 35º C., no ha de
presentar-se en cap punt una temperatura superior a les assenyalades pels diferents elements de la lluminària, làmpada o
equip auxiliar.

Característiques de conjunt
Normalització
Tots els elements seran els que hagi homologat el Departament d'Enllumenat i Energia.

El conjunt abastarà, segons la Norma UNE 20324 un grau de protecció IP-655 admetent-se un grau IP-232 en les lluminàries
tipus vuitcentista, època o similars.

Normalització
2.3.9.2.2 – Lluminàries tipus jardí
-

Tots els elements seran els homologats pel Departament d'Enllumenat i Energia.

Característiques elèctriques
-

2.3.9.2.3 - Projectors

Complirà les exigències del RBT podent ser, la Norma UNE 20314 de classe 1.
S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238 dotats de dispositius de retenció per evitar l'afluixament
de la làmpada per causa de vibracions.
El cablatge interior serà d'una secció mínima de 1,5 mm²., i amb recobriment de silicones resistents a les altes temperatures.
La connexió de l'equip d'encesa s'efectuarà mitjançant terminals tipus "Faston" proveïts dels seus corresponents connectors
de forma que únicament sigui possible una posició de connexió.
La tensió d'arc de les làmpades no ha de sofrir un increment superior a 7 V. fins a 150 W., 10 V. per a les làmpades de 250 i
400 W. i 12 V. per a les de 1000 W. respecte al seu funcionament exterior.

Segons es determini en el projecte podran ser dels següents tipus:
Lira de fixació murs i sostres.
Adaptació a suport.
Els reflectors i carcassa podran ser:
Independents
Extensiu
Semi-extensiu

Característiques fotomètriques
-

Els reflectors podran ser:
Intensiu
Molt intensiu

Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, uniformitat i control.
Quan el projecte ho especifiqui haurà d'adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les Recomanacions CIE
Publicació núm. 27 i 34.

Característiques constructives

Tancament del conjunt: Estarà protegit contra els dolls d'aigua i l'entrada de pols IP(65).

A) Adaptació al suport

Allotjament de l'equip: Incorporat
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Procedència: Hauran estat fabricats per empreses de reconeguda solvència tècnica.
Procedència
S'adaptaran a la Norma UNE 20.449.
-

Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Els elements d’un equip de làmpada de vapor de sodi d’alta pressió seran:

Característiques Elèctriques
A) Làmpades
-

Complirà les exigències del R.B.T., podent-se classificar s/ Norma UNE 20314, com a lluminària classe I.
Complirà així mateix les especificacions de la Norma UNE 20447, secció 5 projectors.
S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons Norma UNE 20397, dotats de dispositius antiafluixants per a la làmpada.
El Cablatge interior serà d'una secció mínima de 1,5 mm², amb els recobriments antitèrmics necessaris perquè resisteixin les
condicions d’alta temperatura que puguin produir-se en l'interior del projector.

Les dimensions seran les normalitzades pels fabricants més importants
Les potencies emprades seran les estandarditzades pels fabricants més importants
El temps per a arribar al 80% de l’emissió no superarà els 5 minuts
El valor mitjà de depreciació de flux a les 16.000 h. serà inferior al 10%
El valor de mortalitat o falla a les 16.000 hores serà inferior al 8%

Característiques Fotomètriques
-

Característiques elèctriques
Temps màxim encebat serà de 5 seg.
Temps màxim per a aconseguir 50 V. en borns làmp. inferior a 5 min
Tensió mínima de xarxa per a funcionament estable, 198 V
La tensió d’arc, serà de 100V ± 15%

Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte quant a nivell, uniformitat i control.

Característiques Constructives
A) Adaptació al suport

Les làmpades alimentades amb balasts de referència a la seva tensió nominal i tenint una tensió en borns de làmpada de 120 V. per a
làmpada de 250 W. i 125 V. per a les de 400 W., aconseguits si és necessari per mitjans artificials, no s'apagaran quan la tensió
d'alimentació caigui del 100 % al 90 % del valor nominal en menys de 0,5 segons i romangui en aquest valor com a mínim 5 segons
més.
La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el porten cimentat serà de 210º C i per a les que el tinguin fixat mecànicament
250º C.
La temperatura en l'envoltant de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400º C.

El projector disposarà d'una lira de ferro galvanitzat que permeti l'orientació del projector i pugui fixar-se en una posició determinada.
Disposarà dels trepants necessaris per a la seva fixació en murs i sostres i en el cas d'anar muntat sobre una columna, d'un maniguet que
s'adapti al d'aquesta.
B) Carcassa
Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies
del seu funcionament.
Haurà d'estar dimensionat per allotjar, (en el cas que així es requereixi), els equips d'encesa i caixes de connexions proveïdes de fusibles
per a tots els conductors actius així com els reflectors i la resta de components elèctrics.
Haurà d'estar proveïda d'entrades i sortides pels conductors, dotades de premsaestopes, perquè juntament amb el sistema de tancament
garanteixin una protecció mínima contra l'entrada de pols i aigua d'IP 66.
Els materials a utilitzar tindran les mateixes especificacions que s'utilitzen per a les lluminàries d'enllumenat vial.
El portalàmpades haurà d'estar instal·lat de manera que no pugui alterar accidentalment el reglatge de la làmpada.

B) Balasts per a làmpades de vapor sodi d'alta pressió
Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió.
Aniran proveïdes d'un sistema per a la seva connexió al tauler mitjançant de cargol.
Disposaran d'una clema de connexió que permeti el pas de cables fins a 2,5 mm. de secció.
Dita clema de connexió haurà d'estar fermament subjecta a la carcassa de la reactància.
Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d'aliatge de coure o un altre material apropiat no corrosible.
Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la seva utilització normal.
L'envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques no són admissibles com a protecció contra contactes fortuïts.
Els balasts, excepte indicació expressa en contrari, hauran de ser del tipus "exterior", complint l'assaig de resistència a la humitat i
aïllament, superant aquests els 2.500 M .
En el cas en què expressament se sol·licitin reactàncies sense blindatge, aquestes portaran una protecció que impedeixi que el nucli
quedi al descobert.
L'envoltant haurà d'evitar el flux dispers, aïllar elèctricament i protegir de la corrosió.
Hauran de superar els assaigs de sobreintensitat i durada.
Els balasts amb presa intermèdia per a l'arrencador, portaran assenyalada la dita presa i les restants d'acord amb l'esquema marcat en la
seva carcassa.

C) Allotjament per a Accessoris
Tots els projectors disposaran d'allotjament pels equips d'encesa estaran dimensionats de manera que permeti el muntatge folgat dels
mateixos i la seva fàcil extracció per a les operacions de manteniment.
Tots els cargols de fixació seran de material inoxidable i seran imperdibles.
D) Reflectors
Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions tèrmiques i mecàniques pròpies
del seu funcionament inclús en les condicions més extremes.

A banda de les derivades de les característiques de les làmpades hauran de complir les següents exigències.
2.3.9.2.4 - Equips làmpades de descàrrega
A) Dimensions màximes.
Condicions generals
Segons el quadro existent en el plànol corresponent.
Els equips es consideraran com un conjunt únic les característiques de funcionament del qual són interdependents.
En cas de subministrament d'algun component aïllat, hauran de prendre's en consideració no sols les exigències que aquest Plec
estableix per a l’esmentat component, sinó a més components de l'equip complet.
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DELS BALASTS PER A LÀMPADES DE SODI A.P.
Normalització
POTÈNCIA (W)
Tots els elements seran homologats pel Departament d’Enllumenat i Energia.
INTENSITAT (A)
RELACIÓ TENSIÓ INTENSITAT

70
220
1

100
220
1,20

150
220
1,80

250
220
3

400
220
4,45

400 T
220
4,60

99,5±5%

60±5%

39±5%

39±5%

1000
220
10,30

1000 T
220
10,60

2.3.9.2.5 - Equips de làmpades de Vapor de Sodi Alta Pressió
FACTOR DE POTÈNCIA MÀXIMA
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-

INTENSITAT DE CURT CIRCUIT
MÀXIM (A)

2,10

2,50

3,80

6,30

9,30

9,70

21,60

22,30

INTENSITAT D'ARRANCADA (A)

1,25

1,80

2,40

4,50

6,50

6,50

14,00

14,00

FACTOR DE CRESTA

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

13+10
%

15±10%

20±10%

26±10%

35±10%

35±10
%

60±10
%

60±10
%

70
130

70
130

70
130

70
130

70
130

-

Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d'aliatge de coure o un altre material apropiat no corrosible.
L'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim de dos megaohms i resistirà
durant 1 minut una tensió de prova de 2.000 volts a freqüència industrial.
Els condensadors seran de "execució estanca" i hauran de complir un assaig d'estanquitat, segons Norma UNE 20446.
Els condensadors resistiran els assaigs sobre tensió i duració, segons Norma UNE 20446.
Disposaran d'una resistència interna de descàrrega.

Assaigs
PÈRDUA DE BALAST (W)

t ºC.
tW ºC.

70
130

70
130

70
130

A)Assaig d'estanquitat.
Els condensadors se submergiran en aigua durant 4 hores; les dues primeres a la tensió nominal, i les altres dues
desconnectat.
Després de la immersió, l'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà com a mínim de 2
megaohms.
B)Assaig de sobretensió.
S'aplicarà entre els terminals del condensador, durant una hora, una tensió 1,3 vegades la nominal, mantenint la temperatura
10º C ±2º C sobre la de l'ambient.
Després d'aquesta prova s'aplicarà durant 1 minut sobre els terminals una tensió de valor 2,15 vegades la nominal.
C)Assaig de duració.
Se sotmetrà el condensador durant 6 hores a una tensió igual a 1,3 la nominal i amb la freqüència nominal, mantenint la
temperatura 10º C ±2º C sobre l'ambient.
D)Mesura de tolerància.
± 1% de la capacitat nominal.

El balast a la seva tensió nominal limitarà la potència ±7,5 % de la subministrada a la mateixa làmpada per un balast de referència a la
seva tensió nominal.
El balast per a qualsevol tensió d'alimentació compresa entre el 92 i 106 per cent del valor nominal, subministrarà a la làmpada de
referència una potència no inferior al 88 per cent de què li subministra el balast de referència alimentat amb el 92 per cent de la seva
pròpia tensió nominal, ni sobrepassarà el 109 per cent de la subministrada per aquest, quan estigui alimentat al 106 per cent de la seva
tensió de l'equip sigui 0,95 en una tolerància de 0,05.
Arrencadors per a làmpades de sodi alta pressió
Juntament amb el balast se subministrarà el corresponent arrencador, formant un conjunt homogeni que haurà de complir amb les
característiques de l'equip en el qual s'instal·li.
Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques elèctriques, marca del fabricant, tipus de làmpada per al
qual és adequat i esquema de connexió.
Disposarà d'un clema de connexió que permeti l'ús de cables fins a 2,5 mm² de secció.
Es connectarà de forma que els impulsos incideixin en el contacte central de la làmpada.
Els arrencadors que per incorporar el transformador no necessitin la presa intermèdia, ni de la reactància, hauran de portar sobre la seva
carcassa l'esquema de connexió.
La calor màxima de l'impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuit obert.

Garantia
Hauran d'acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant en què consti la vida mitjana, el període garantit que no serà inferior a
30.000 hores amb una pèrdua de capacitat del 5% en l’esmentat període i el compromís de substitució dels mateixos en cas d'avaria o
pèrdua de capacitat superior a la indicada.
Documentació
-

Els subsegüents pics del mateix impuls no excediran del 50 % del primer. Per a les proves d'arrencadors s'aplicarà el que recomana la
Publicació CEI núm. 662/1980, utilitzant un voltatge de 198 V. i comprovant l'altura i temps de l'impuls, segons el que indica ella.
Característiques impuls
Altura (V)
Forma ona
Direcció
Posició
Temps màxim de pujada T1
Temps duració de l'impuls T2
Freqüència de l'impuls

Sistema Americà
2.
225 ± 25
Quadrada
Un impuls negatiu durant el semiperíode
negatiu de l'ona sinusoïdal de tensió
Comprés entre els 80 i 100 graus elèctrics de
l'ona sinusoïdal de voltatge.
0,100 µF
0,95 ± 0,05 µF
Un per cicle.

Sistema Europeu
2.
775 ± 25
Sinusoïdal
Un impuls positiu durant el semiperíode de
l'ona sinusoïdal de tensió
Comprés entre 80 i 90 graus elèctrics de
l'ona sinusoïdal de voltatge.
0,60 µF
0,95 ± 0,05 µF
Un per cicle.

Identificació
Tots els condensadors es lliuraran identificats en forma indeleble amb una clau i un número que permeti conèixer la partida a què
pertany.
Recepció i garantia
Abans de l'adquisició dels condensadors el Contractista presentarà als Serveis Tècnics Municipals la documentació tècnica i certificats
de garantia corresponents, per a aprovació de l'oferta.
Una vegada emesa l'aprovació, una còpia dels certificats de garantia, amb firma i segells originals, quedarà en poder dels Serveis
Tècnics Municipals i una altra, en les mateixes condicions, en poder del Contractista.
Un cop finalitzada la instal·lació dels condensadors corresponents a cada connexió, el Contractista emetrà un Full de Verificació en què
figuren les noves mesures elèctriques, havent de ser el factor de potència superior a 0,92. Una vegada comprovades les mesures es
firmarà per a cada escomesa una Acta de Recepció en la qual el Contractista es comprometrà a mantenir el factor de potència en un
valor superior a 0,9 podent en cas contrari l'Ajuntament repercutir sobre el mateix els recàrrecs que per aquest concepte patís la
facturació elèctrica.

2.3.9.2.6 - Condensadors
Els condensadors destinats a la correcció del factor de potència, hauran de complir les següents exigències:
El dielèctric serà de polipropilè metal·litzat autoregenerable.
Portaran inscripcions en què s'indiqui el nom o marca del fabricant, la tensió màxima del servei en volts, la capacitat nominal
en µF, i la seva tolerància, la freqüència nominal en Hz i els límits de temperatures nominals extremes de funcionament,
segons Normes UNE 61.048 i 61.049.
Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la utilització normal.
L'envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no són admissibles com a protecció entre contactes fortuïts, no
considerant-los amb suficient aïllament.
Les connexions s'efectuaran mitjançant terminals tipus "Faston" de 6,35 mm. i hauran de fixar-se de tal forma que no puguin
soltar-se o afluixar-se en la connexió o desconnexió (Norma UNE 20425) estant situats a 7 mm. de distància entre les cares
paral·leles per a permetre l'ús d'un connector.
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Certificats compliment normes.
Certificats laboratoris oficials.
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Excavació en rasa en terres compactes.
Farcit de rasa per capes de 20 cm. amb terra exempta d'àrids majors de 9 cm i piconada al 90 % del pròctor modificat.
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indiqui la Inspecció Facultativa.
Protecció de terra garbellada almenys cobrint el tub 10 cm.
Sobre aquesta capa es col·locarà una malla d'avís de material plàstic.
Tub de polietilè amb juntes estanques o de plàstic continu.

3. - CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

3.1 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L'OBRA CIVIL

3.1.4 - Canalització amb dos tubs de polietilè continu formigonat en encreuament de calçada.
Per a l'encreuament de calçada, els cables d'alimentació aniran col·locats en tubulars, en rases de les següents característiques:
- Profunditat: 80 cm.
- Amplària: 50 cm.
- Les parets seran verticals.
- El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que pogués afectar el tub durant el seu estès.

3.1.1 - Paviment de llosetes de morter comprimit en voreres i passeigs
Les llosetes es mullaran prèviament en aigua. Una vegada piconat el formigó del fonament, amb un gruix mínim de 6 cm. es col·locaran
les llosetes, una al costat d'una altra, sobre una capa d’afermament de ciment Pòrtland de 2 cm. de gruix.
L'aparell serà de junta seguida i en alienacions rectes, començant la seva col·locació al costat de la vorada.
A continuació, es tirarà una lletada de morter de ciment Pòrtland pel farciment de les juntes i es colpejaran les llosetes fins a obtenir una
superfície totalment llisa.
Acabada aquesta operació, es procedirà a la neteja de la superfície traient l'excés de lletada abocada.
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts amb compliment del "Plec de característiques tècniques
dels materials i descriptiu de les unitats d'obra" vigent en ser concedida la llicència.
En les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, runes i anàlegs hauran de reconstruir-se de la mateixa forma que la resta
de paviments.
Per a cada obra la màxima longitud de rasa sense paviment provisional o definitiu serà de 130 m., excepte les destinades a cables
elèctrics d'alta tensió i telèfons que serà de 250 m.

Excavació en rasa en terres compactes. Mesurament sobre perfil 0,5 m3.
Farcit en rasa per capes de 20 cm. amb terra exempta d'àrids majors de 9 cm. i piconat al 90 % de pròctor modificat. Mesurament sobre
perfil 0,350 m3.
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que l'indiqui la Inspecció Facultativa. Mesurament 0,18 m3.
Protecció de formigó HCP-3 almenys cobrint el tub 11 cm. Mesurament 0,12 m3.
Dos tubs de plàstic continu. Mesurament 2 m.
3.1.5 - Arquetes de registre
Aquesta unitat comprèn l'execució de les arquetes de registre de formigó, blocs de formigó, maçoneria o qualsevol altre material
autoritzat per la Inspecció Facultativa.
Una vegada executada l'excavació requerida, es procedirà a l'execució de les arquetes, d'acord amb les condicions assenyalades en els
articles corresponents de les presents Prescripcions per a la fabricació, si és procedent, i posada a l'obra dels materials previstos, posant
cura en la seva terminació.
Les connexions dels tubs s'efectuaran a les cotes degudes, de forma que els extrems dels conductors coincideixin arran amb les cares
interiors dels murs.
Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de l'obra i es col·locaran de forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell
que les superfícies adjacents.
En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló).

3.1.2 - Reposició de paviment en calçada
Per a cada obra la màxima longitud de rasa sense paviment provisional serà de 130 m., excepte les destinades a cables elèctrics d'alta
tensió i telèfons que serà de 250 m.
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts amb compliment del "Plec de característiques tècniques
dels materials i descriptiu de les unitats d'obra" vigent en ser concedida la llicència.
La reposició del paviment no es limitarà només a la part de les obres realitzades, sinó que comprendrà tota la zona necessària per a
mantenir la uniformitat del paviment inicial de forma, que en la mesura que es pugui, no arribi a apreciar-se externament l'obra, de
manera que podrà obligar-se a reconstruir una superfície més àmplia que la de la rasa estricta efectuada en el paviment de la via, si fora
necessari.
En les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, runes i anàlegs hauran de reconstruir-se de la mateixa forma que la resta
de paviments.
S'efectuaran els oportuns assaigs de Laboratori determinats la granulometria, tant per cent de lligat, tant per cent de buits farcits de
betum, tant per cent de buits en mescla i en àrids, estabilitat i deformació.
La densitat obtinguda a l'obra una vegada acabada la compactació, no serà inferior al 95 % de l'obtinguda en l'assaig Marshall o
Hubbard Field.
No es permetrà l'execució, quan la temperatura ambient, a l'ombra, abast els 8º C. baixant. S'autoritzarà l'extensió de l'aglomerat quan la
temperatura ambient, a l'ombra, abasti els 5º C. pujant.
A ser possible no s’obrirà al trànsit el paviment abans de transcórrer 24 hores des de la seva execució o quan la capa hagi aconseguit la
temperatura ambient. Si això no és factible, la velocitat dels vehicles ha de reduir-se a 40 Km. per hora.
Els gruixos de les diferents capes seran les expressades en el Projecte.
Les irregularitats en la superfície acabada seran inferiors a 5 mm. en la capa de rodadora i a 8 mm. en les capes intermèdies o de base
mesurades amb regla de 3 m.

3.1.6 - Fonaments
Obra de fàbrica, a través de la qual una construcció tramita els seus càrrecs al terreny.
No inclou aquest article els fonaments per pilons.
Materials
Formigó de ciment Pòrtland en massa o, projecte.
Característiques generals
Formigó: serà el HCP-5 o si és procedent el que es fixi en el Projecte.
Maquinària, eines i mitjans auxiliars.
Formigonera.

3.1.3 - Canalització amb protecció de tub de polietilè d'alta densitat

Limitacions
Se suspendrà l'execució sempre que s’hagi previst que dins les 48 hores següents la temperatura ambient pot descendir per
sota dels 3º C., sota zero.
El fet que la temperatura registrada a les 9 hores sigui inferior a 1º C., es pot interpretar com motiu suficient per preveure que
el límit prescrit serà aconseguit en l’esmentat termini.
El formigonat se suspendrà en cas de pluja adoptant-se les mesures necessàries perquè l'aigua no entri en contacte amb les
masses de formigó fresc.
En el cas d'aparició de capa freàtica, i una vegada consultada la Inspecció Facultativa hauran d'adoptar-se les precaucions
necessàries per evitar la segregació i arrossegament dels components del formigó.

Serà amb estructura de doble paret, llisa interior i corrugada exterior, unides per termofusió. Els diàmetres a utilitzar, segons els casos
seran 90 mm. d'exterior i 78 mm. interior o 110 mm. d'exterior i 95 mm. interior. Hauran de portar una guia o fiador pel pas del cable.
La resistència a l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N.
Tots els cables d'alimentació de la instal·lació d'enllumenat aniran col·locats en tubulars, en rases de les següents característiques:
- Profunditat: 60 cm.
- Amplària: 40 cm.
- Les parets seran verticals.
- El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que pugui afectar el tub de fibrociment o material plàstic durant
el seu estès.
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Una vegada feta l'excavació, es procedirà a piconar i regat de les terres abans d'abocar el formigó.
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En el cas que la Inspecció Facultativa ho jutgi necessari, es col·locarà verdugada de rajola o capa de formigó HCP-1.
La fonamentació es farà de sabata correguda, sabates aïllades o placa, segons indiqui el corresponent projecte.
En totes els fonaments s'arribarà amb dos tubs de material plàstic, P.V.C. corrugats o material ceràmic de = 100 mm, des de
la canalització.
Es disposarà d'un tub de 20 mm de diàmetre des de la part superior central del basament fins al lateral on s'ubiqui la placa de
presa de terra.
S'evitaran les esllavissades de terres de les superfícies de l'excavació i en el cas que es produïren s'extraurà el formigó
contaminat amb elles.
Per a la posada a l'obra del formigó en massa o armat és d'aplicació el que s’assenyala en els apartats anteriors.

Utilització
Aquest tipus de línia aèria s'utilitzarà principalment en instal·lacions sobre bàcul o columna o pals i fixada directament a aquests per
ferralles especials i suportats únicament pel cable fiador.
Altures mínimes
L'altura mínima d'aquestes línies des del sòl, en zones de trànsit no rodat serà de 4 m i en les de trànsit rodat de 6 m.
Encreuaments sobre vies públiques

Recepció
Es compliran les especificacions ressenyades en els apartats anteriors.

Per a travessar calçades de via públiques, els cables es fixaran en les ferralles d'una i altra part de la travessia, de manera que no puguin
lliscar-se sobre els mateixos. Igual condició reuniran les subjeccions dels cables en els suports extrems de la conducció.
3.2 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES

Connexions i derivacions
Les connexions i derivacions dels conductors s'efectuaran seguint mètodes o sistemes que garanteixin una perfecta continuïtat del
conductor i el seu aïllament havent de quedar perfectament la seva estanquitat.
Es reduirà al mínim el nombre de connexions dels cables, fent-los coincidir amb les derivacions. Tant les derivacions com les
connexions coincidiran sempre en els suports de fixació.
Per estar format aquest tipus de cable per un feix d'unipolars amb aïllament plàstic, no s'utilitzaran caixes de ferro o plàstic sinó
únicament conductor per conductor reconstruint l'aïllament amb cinta d'elastòmetres.
Les connexions del conductor pròpiament dit, es realitzaran de forma que a més d'aconseguir una perfecta continuïtat elèctrica, puguin
suportar sense deteriorament els esforços mecànics de tracció a què estan subjectes les línies aèries.

3.2.1 - Conduccions construïdes per cables grapats sobre parets.
Col·locació de cables
Els cables es disposaran de manera que es vegin el menys possible, aprofitant per a això les possibilitats d'ocultació que permeten les
façanes dels edificis.
En alineacions rectes, la separació màxima entre dos punts de fixació d'una part i d'una altra dels canvis de direcció i en la possibilitat
immediata de la seva entrada, en caixes de derivació o en altres dispositius.
Per a la fixació s'empraran grapes ben subjectes a les parets per mitjà de trepant, tac de plàstic i cargol i claus a pistola.
La naturalesa i forma de les grapes seran les apropiades, perquè aquestes no deteriorin la coberta del cable.
No es donaran als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus.
El radi interior de la curvatura no serà, en cables amb aïllament i coberta de plàstic, menys que sis vegades el diàmetre del mateix.

3.2.3 - Estès de cables subterranis
L'estès de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de coques i torcedures, així com els fregaments perjudicials i les traccions
exagerades.

Per a passar d'un bloc d'edificis a un altre es farà una canalització soterrada.

No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi interior de curvatura no serà menor dels valors
inclosos en la següent taula:

Quan el cable d'alimentació passi de ser subterrani a estar construït per cables grapats sobre les parets, es protegirà el cable subterrani
amb tub d'acer galvanitzat des d'una profunditat de 0,5 m. per sota del paviment acabat fins una altura de 2,5 m. sobre el mateix,
disposant-se a aquesta altura una caixa de material plàstic reforçada amb protecció IP 547 com a mínim i prevista per a la seva
utilització a la intempèrie en què s'efectuarà el canvi d'un a un altre tipus de cable.
L'abans esmentat tub d'acer, acabarà per la seva banda inferior en una arqueta de registre de 0,4 x 0,4 x 0,6 m.

Cables
Amb aïllament i coberta de material plàstic
Aïllament amb paper impregnat sota coberta de plom

En el cas de canvi de secció del conductor s'intercalarà una caixa amb els corresponents fusibles de protecció.

6 vegades el diàmetre.
7,5 exterior cables.

En els cables directament soterrats es disposarà d’abraçadores amb indicació de les característiques i servei del cable per a seguir la
seva fàcil identificació.
Es tindrà cura que la humitat no penetri en el cable, especialment quan es tracti de cables aïllats amb paper impregnat.

Encreuament amb altres canalitzacions
En els encreuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància d'almenys 3 cm. entre els cables i les
canalitzacions o es disposarà un aïllament supletori. Si l'encreuament s'efectua practicant un pont amb el cable, els punts de fixació
immediata estaran prou pròxims entre si per evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.

Es distingiran els següents procediments:
A) Estès de cable armat en tubular ja construït.

Connexions i derivacions
3.2.4 - Línia de terra
Les connexions es faran coincidir amb alguna derivació.
Per evitar possibles errades en algunes preses de terres independents, s'estendrà paral·lelament a la línia d'alimentació, un conductor de
coure unipolar nu de 35 mm². de secció, en íntim contacte amb terra en tota la seva longitud, que uneixi amb soldadura "Cadwell" o
similar totes les preses de terra independents dels punts de llum i els de la caixa de protecció i maniobra.
En casos especials, aquesta línia equipotencial, podrà ser instal·lada dins de tub al costat de la línia d'alimentació, sempre que el cable
sigui aïllat amb aïllament com a mínim de 1000 V. i per tub independent. La coberta del cable serà de verd groc.
En el cas d'utilitzar conductor d'un altre color de coberta, s'encintaran en verd groc 20 cm en els extrems.

Identificació dels conductors
S'empraran els colors marró i negre pels conductors de fase, blau pel conductor neutre i verd groc pel conductor de protecció quan no
sigui de coure nu.

3.02.2- Línies aèries amb cables aïllats i fiador incorporat
3.3 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES INSTAL·LACIONS

Tipus de cables
Aquestes línies aèries es realitzaran únicament amb cables aïllats cablatges en espiral visible amb fiador, segons Norma UNE
RZ-06/1KV.
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3.3.1 - Preses de terra independents

La fixació dels braços haurà de suportar esforços superiors als exigits als braços, havent de poder arribar a la ruptura d'aquests, sense
deteriorament de cap classe de la fixació, ni del suport o parapet que els sustenti.

Es considerarà independent una presa de terra respecte d’una altra quan una d'elles no abasti, respecte d'un punt a potencial zero, una
tensió superior a 50 V. quan l'altra presa dissipa la màxima corrent de terra prevista.

Possibilitats d'aplicació d'altres valors.
Quan el desenvolupament en l'aplicació de les teories de la mecànica del sòl ho permeti, el projectista podrà proposar valors diferents
dels esmentats en els anteriors apartats, fent intervenir les característiques reals del terreny, però limitant les deformacions dels
massissos de fonamentació a valors admissibles per a les estructures sustentades.

Les preses de terra estaran construïdes pels elements següents:
Elèctrode. És una massa metàl·lica, perfectament en bon contacte amb el terreny, per a facilitar el pas dels corrents de
defecte que puguin presentar-se o la càrrega elèctrica que tingui o pugui tenir.
Línia d'enllaç amb terra. Està format pels conductors que uneixen l'elèctrode o conjunt d'elèctrodes amb el punt de posada a
terra.
El punt de posada a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (interlínia, placa, born, etc.) que permeti la unió entre
els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de manera que pugui, mitjançant els útils apropiats, separar-se
d’aquests amb la finalitat de poder realitzar la mesura de la resistència de terra.
Les plaques tindran un gruix de 3 mm., i les de ferro galvanitzat de 3 mm., amb una superfície mínima de 0,5 m², en el cas
que sigui necessari la col·locació de diverses plaques, se separaran uns 3 m unes d'altres.
No es col·locaran piques com a postes a terra.
Cada punt de llum disposarà d’una placa de terra, que s’enllaçarà al cable de coure nu de 35mm2 que conformarà la xarxa
equipotencial.
Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una profunditat que impedeixi que siguin afectats per les labors del
terreny i per les gelades i mai a menys de 50 cm.
El terreny serà tan humit com sigui possible i preferentment de terra vegetal, prohibint-se construir els elèctrodes per peces
metàl·liques simplement submergides en aigua.
S'estendran a suficient distància dels dipòsits o infiltracions que puguin atacar-los i si és possible, fora dels passos de
persones i vehicles.
En el cas de terrenys de mala conductivitat s'instal·laran els elèctrodes envoltats d'una lleugera capa de sulfat de coure i
magnesi.
En el cas d’instal.lar enllumenat a prop d’una ET, no es col.locaran plaques de terra a menys de 15m de la mateixa.

3.3.6 - Instal·lació interior
3.3.6.1 - Equip

3.3.6.2 - Muntatge interior
El muntatge estarà constituït per un conductor de coure RV 0,6/1KV de secció mínima de 2.5 mm².
S'utilitzarà un muntatge tripolar per a cada llumenera.
El muntatge serà continu, sense enllaços.
No es permeten empalmar a l’interior dels suports, segons ITC-BT-09.
3.3.6.3 - Caixa portafusibles
S'utilitzarà una caixa de material aïllant i incombustible, dotada d'elements de connexió, borns i portafusibles amb tapa tancada
mitjançant un cargol imperdible i que en retirar aquesta, quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del fanal.
Aquesta caixa es fixarà al suport mitjançant cargols inoxidables.
No es permetrà la sortida de cables per la part superior.

3.3.2 - Derivacions
Totes les derivacions es faran a les caixes de connexions dels suports.

3.3.6.4 - Presa de terra

3.3.3 - Arquetes

Es fixarà el terminal de terra a l'element adequat que va proveït el suport mitjançant un terminal de pressió i un cargol amb les seves
corresponents volanderes, tot això en material inoxidable.

Els pericons de registre es situaran només als passos de calçada, canvis de direcció i davant dels armaris.
3.3.6.5 - Fusibles
S'utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d'una intensitat nominal de 6 A. fins a 400 W. de potència de la làmpada.
Es col·locarà un fusible en tots els conductors actius.

3.3.4 - Punts de llum
Els punts de llum hauran d’ésser accessibles pels vehicles de manteniment. Els accessos hauran de tenir una amplada de 3m.
Els punts de llum estaran situats fora dels parterres. Tots aquells punts que no siguin possible ubicar-los fora del parterre, caldrà
executar una zona pavimentada al voltant del fanal, entre 2 i 4m2.
Es tindrà en compte la situació dels passos de vianants, de manera que al costat de cada pas s’hi ubiqui un punt de llum i no un arbre.
S’evitarà mitjançant un replanteig acurat que els braços dels bàculs d’enllumenat es situïn a prop de la capçada dels arbres.
S’avisarà al Departament d’Enllumenat si es comprova al replanteig que qualsevol element d’enllumenat queda afectat.
Durant l’obra, es mantindrà un enllumenat provisional d’obra.

3.3.6.6 - Normalització
Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels mateixos, quant a
dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat d'operacions o elements accessoris.

3.3.7 - Instal·lació d'equips en les lluminàries
3.3.5 - Fixació de braços
Totes les lluminàries disposaran d'un compartiment separat per a l'allotjament dels equips d'encesa de les làmpades, aquests s'allotjaran
en l’esmentat compartiment i aniran subjectes a una placa per mitjà de cargols de material inoxidable i brides que permetin la seva
eventual substitució.
Aquesta placa se subjectarà a la carcassa de la lluminària per mitjà de cargols inoxidables i anirà proveïda d'un fiador que impedeixi la
seva caiguda accidental permetent la seva fàcil substitució, en cas d'avaria.
L’esmentat compartiment reunirà les condicions de seguretat i ventilació necessària pel bon funcionament dels equips, d'acord amb la
taula de característiques que figura en l'apartat corresponent d'aquest Plec de Condicions.
Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals de tipus "Faston", Norma UNE 20425, allotjades en els seus corresponents
connectors i amb una posició de connexió.
Quan s'utilitzin les làmpades de vapor de sodi alta pressió, es connectarà l'arrencador de forma tal que els impulsos incideixin sobre el
contacte central de la làmpada.
El cablatge d’aquests equips serà capaç de resistir la temperatura de funcionament.

El braç se subjectarà mitjançant brides o cargols, havent de ser la fixació prou rígida per impedir moviments de caboteig o rotacions al
voltant del pal provocats pel vent.
Els braços murals es fixaran rígidament a les parets mitjançant una placa, solidària al braç i 4 perns d'ancoratge.
Els braços murals només es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho permetin per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa,
gruix, etc.
Els perns superiors deixaran per damunt d'ells una altura de construcció almenys igual a 50 cm.
L'encast dels perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el mínim de deterioració en els murs.
Els orificis d'encast seran tan reduïts com sigui possible.
Esforços.
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Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels mateixos, quant a
dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat d'operacions o elements accessoris.
3.3.8 - Instal·lació elèctrica de braços sobre façana
Barcelona, juny de 2013
3.3.8.1 - Equip
Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals tipus "Faston", Norma UNE 20425, allotjades en els seus corresponents
connectors i amb una sola posició de connexió.

EL CAP DEL DEPARTAMENT

LA DIRECTORA DE SERVEIS

3.3.8.2 - Fusibles
Els fusibles aniran allotjats en una caixa de material aïllant i incombustible dotada dels elements de connexió, borns i portafusibles,
amb tapa tancada mitjançant un cargol imperdible i que en retirar quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del braç.
Les entrades i sortides de cable es realitzaran mitjançant premsaestopes.
Ambdues caixes s'instal·laran a l'altura de la línia d'alimentació i es fixaran a la façana mitjançant cargols inoxidables.
La caixa portafusibles farà les vegades de caixa de derivació.
Per a la derivació al punt de llum s'utilitzarà conductor de coure RV 0,6/1KV i de secció mínima de 3X2,5 mm²., complirà la Norma
UNE EN 21123.
Es protegiran amb fusibles tots els conductors actius.
S'utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d'una intensitat nominal de 6 A. fins a 400 W. de potència de la làmpada.

Luisa Cabezas Fernandez

Cristina Castells

3.3.8.3 - Normalització
Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels mateixos, quant a
dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat d’operacions o elements accessoris.

3.4 - PINTURA
3.4.1 - Tractament de la part baixa del suport (RILSAN)
Els suports disposaran d’un tractament específic de protecció per l’oxidació a la part baixa del suport amb les següents
característiques:
-

-

-

Tots els suports es subministraran de fabrica amb un tractament termoplàstic, tan per la part interior com per l’exterior fins
la part inferior de la portella, tenint especial cura de que la fixació de la pressa de terra no quedi recoberta per aquest
tractament.
Aquest procés de polimerització s’aplicarà, desprès d’una preparació del suport consistent en un decapat i granallat sobre
la superfície a tractar tant sigui de fosa de ferro, fosa d’alumini o acer galvanitzat, per immersió en un llit fluïdificat o bé
per projecció rotacional, en funció de les dimensions del suport.
El material a utilitzar serà un copolímer de polietilè tipus PPA 525, amb un acabat texturat de color gris antracita

3.4.2. - Tractaments antigrafittis i antiadhesiu
Els suports incorporaran un tractament específic per protecció contra adhesius i contra graffitis fins a una alçada de 3 mts (incloent el
tractament de la base). Aquest tractament serà funció de la textura del fust del suport.
Excepte indicacions en contra els tractaments a realitzar seran del tipus llis en funció del producte i/o superfície a protegir i segons
indicació de la Direcció Facultativa.
En el tractament llis el procés de pintura consisteix en:
Preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport.
Aplicació d’una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent (quan sigui necessari).
Aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat.
Aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti; una capa principal més enduridor, tipus SL100
de HLG SYSTEM o equivalent, i una altre capa d’acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor,
tipus SL600 de HLG SYSTEM o equivalent.
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Altresfactorsatenircompte:

elsentitdelamarxadelsvehicles.
Encasdeplantejarunaubicacióproperaaungual(tandevianantscomdevehicles)millorubicarhoa
l'altrecostatenelsentitdelamarxa,esmilloralavisibilitatis'evitentopades.

carrildeserveis.
Buscaralternativesquenoafectinalesreservesd'aparcamentperapersonesambmobilitatreduïda,
contenidors,zonesdecàrregaodescàrrega...Preferentmentzonademotos.


CRITERISBÀSICSD'UBICACIÓDELSELEMENTSDESUPERFÍCIEALAVIAPÚBLICA.


Elscriterisproposatsacontinuaciófanreferènciaa:

tipusdevorerademesde2md'ample.Peraltrestipusdevorera,tipusplataformaúnica,s'ha
d'estudiarenconcretlaubicaciódel'element.

armarisestàndarddelreculld'elementsurbans.

EnqualsevoldelscasosipertaldevalidarlaubicacióespotcontactarambelDpt.d'ElementsUrbans
aportantsempreuncroquisdetallatdelavoreraireportatgefotogràficactualdel'entorn.


Pernormageneral:

a60cmdelacaraexteriordelavorada.

alafranjad'escocells,siexisteix,ontambéesdisposenaltreselements.

enfrontpanysdefaçanaopacs,preferentmentlímitsdefinca.

evitantl'acumulaciód'armaris,comamoltdosarmarispetitsjunts.




Evitarsemprequesiguipossible:

enxamfrans.
Pertald'evitarlasobreprotecciódelelementsdonatqueenaquestsentornss'aparcaenbateriaiel
vehicleenvaeixlavorera.

alessortidesdefinquesdeveïnsiaparadors.
Pertaldereduirl'impactevisualdesdelsedificis
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Evitarenqualsevolcas:

atocardefaçana.
Elrecorregutalespersonesambpocaogensdevisióqueesguienperaquestparament.

àmbitsdeparadad'autobús.
Lesportesdelsautobusosembarquenuns15mdesdelpuntdeparada(marquesinaopal)

entornsd'altreselementsurbans.
Respectarunadistancia(1.50maprox.)pertaldegarantirelcorrectefuncionamentcomcabinesde
telèfons,panellspublicitaris...

installararmaduresdeproteccióalsarmaris.
Excepteencasosmoltconcretsadeterminarambaquestdepartament.Enaquestscasosonsigui
inevitableescollocaranlesbaranesdelreculd'ElementsUrbans




NOTA:

Laintenciód'establirunesnormesgenèriquesobeeixalavoluntatd'evitarsituacionscomlesquees
donenactualment.
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projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.
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Característiques tècniques
Introducció
1. Neteja
a. Accessibilitat
b. Papereres

RECULL DE CRITERIS TÈCNICS PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ELEMENTS, MOBILIARI I ACCESSORIS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS
i NETEJA VIÀRIA

i. Models.
ii. Criteris d’ubicació.
1.
Papereres.
2.
Papereres amb cendrer
3.
Papereres amb apagador.
4.
Papereres dobles.

INCLUSIÓ EN L’ESPAI URBÀ

c. Paviments
2. Recollida
a. Contenerització
i. Tipus de contenidors.
1.
Contenidors de carrega lateral
2.
Contenidors bilaterals
3.
Contenidors de càrrega posterior
4.
Bujols de comercial
ii. Criteris d’instal·lació de contenidors
1.
Accessibilitat des de la visió de
l’usuari del contenidor
2.
Ubicació des del punt de vista
del usuari d’enfront.
3.
Ubicació associada a la
seguretat.
4.
Ubicació des del punt de vista
del conductor
5.
Distàncies
6.
Dimensionament dels
contenidors
7.
Mesures de les ubicacions.
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Introducció
b. Vehicles
i.
ii.
iii.
iv.

L’objectiu d’aquest document és establir els criteris bàsics que cal
complir per garantir la correcte gestió de la neteja de les vies i espais
públics i la recollida de residus en tots els espais de la ciutat.

Tipus de vehicles
Radis de gir.
Secció del carrer.
Tipus de carrers.

Normalment quan es construeix un nou espai o es fa una remodelació
urbana, els responsables del disseny hauran d’incloure aquests criteris
dins el projecte.

c. Paviments
3. Recollida Pneumàtica
4. Espais enjardinats
a. Talussos inclinats.
b. Àrees de jocs infantils.
c. Grans Parcs.
5. Actes de treball.
a. Acta de recepció inicial
b. Actes de seguiment.
c. Actes de tancament d’obra.
Annexos

Pàgina 3 de 25

Pàgina 4 de 25
843

Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà
Direcció de Neteja i Gestió de Residus
Gestió de Residus

Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà
Direcció de Neteja i Gestió de Residus
Gestió de Residus

c/ Torrent de l’Olla 218
08012 Barcelona
93 291 41 60
cvazquez@bcn.cat
www.bcn.cat/mediambient

c/ Torrent de l’Olla 218
08012 Barcelona
93 291 41 60
cvazquez@bcn.cat
www.bcn.cat/mediambient

x
1. Neteja
Per a garantir la neteja dels espais de nova construcció s’ha de tenir
presentes els següents aspectes :

x

a. Accessibilitat.
x En el àmbit de l’espai vial cal garantir l’accés als vehicles
de neteja.
x En places : Cal fer un accés pels vehicles de neteja que
haurà de tenir gual i rètol senyalització “Només serveis”.
x Fitons : En cas de col·locar fitons per impedir l’aparcament
sobre vorera , com a mínim un dels fitons haurà de ser
extraïble amb el model de clau del districte, tenint en
compte que l’espai resultant ha de ser suficient per que
pugui accedir els vehicles de neteja.

x

En Parades de bus : Una per cada marquesina de
bus. Sempre cal procurar que no coincideixi amb la
zona reservada per accés a invidents ni en l’obertura
de les portes del autobús.
En Bancs : La distancia mínima de separació amb
bancs és de 2 metres per evitar les males olors.
En Àrees de gossos : en aquests espais hi ha
d’haver també papereres amb la mateixa proporció
d’1 paperera cada 200 m2 com a mínim.

2. Papereres amb cendrer. (veure annex 3)
x S’estableix un mínim d’una paperera amb cendrer de
cada quatre instal·lades en una cruïlla tipus
Eixample.
x En les sortides principals de centres d’alta ocupació.
(centres comercials, mercats, hospitals, instituts,
etc..).
x A les entrades o sortides dels principals dels Grans
Parcs .

b. Papereres.
i. Models.
1. Paperera homologada tipus “simple” és de 70 litres
de volum, d’alçada total 958 mm i amplada 545 mm.
Ha d’incloure l’escut de Barcelona i és d’acer (Veure
annex 1).
2. Paperera homologada tipus “doble” és de 220 litres
d’acer. Ha d’incloure l’escut de Barcelona (veure
annex 2).

3. Papereres amb apagador.(veure annex 4).
x Totes les papereres han de disposar de cendrer o
apagador.
4. Papereres dobles.
x En general s’instal·laran papereres dobles en
substitució de les simples en aquells punts on hi ha
alta densitat de tràfic de persones.

ii. Criteris d’ubicació
1. Papereres simples
x En carrers : En zones urbanes cal instal·lar les
papereres de forma que la distància màxima a
recórrer pel vianant des de qualsevol punt sempre
sigui inferior a 50 metres.
En zones de baixa densitat de població aquest no és
aplicable i s’aconsella la instal·lació de papereres
pròximes als passos de vianants..
x En Places i parcs : Una paperera mínim cada 500
m2 aproximadament, preferentment en llocs de pas,
d’entrada o de sortida.

c. Paviments
x Els paviments no han de ser excessivament porosos ja que
dificulten la neteja.
x Per poder fer la neteja dels espais amb aigua a pressió cal
garantir el correcte desguàs de les aigües.
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3. Contenidors de càrrega posterior. (veure annex
7).
x Tipus de residus : rebuig (gris) i orgànica (marró).
x Capacitat : 1100 l. resta i 800 l. orgànica.
x Sistema de carrega : posterior per darrera del
vehicle.
x Costat : indiferent.
x Alçada lliure mínima per la carrega i descarrega:
4 metres.
x Les mesures (mm) són :

2. Recollida
a. Contenerització. La contenerització fa referència a tots els
factors que afecten als contenidors que hi ha instal·lats a la ciutat.
i.
Tipus de contenidors.
1. Contenidors de carrega lateral (veure annex 5)
x Tipus de residus : rebuig (gris), orgànica (marró),
vidre (verd), envasos (groc) i paper (blau).
x Capacitat : 3200 l. vidre i orgànica 2200l.
x Sistema de carrega : pel lateral del vehicle
x Tipus : dretes i esquerres.
x Alçada lliure mínima per la carrega i descarrega:
5 metres.
x Les mesures (mm) són :

Amplada Profunditat Alçada
1470
Resta
1115
1370
Orgànica
800
1370
1370
Vidre
Envasos
Paper
-

Amplada Profunditat Alçada
1755
Resta
1880
1520
Orgànica 1380
1520
1755
Vidre
1380
1520
1755
1755
Envasos
1880
1520
Paper
1800
1520
1755

4. Bujols de comercial
x

2. Contenidors bilateral (sistema de ganxo vertical.
Veure Annex 6).
x Tipus de residus : rebuig (gris), orgànica (marró),
vidre (verd), envasos (groc) i paper (blau).
x Capacitat teòrica : rebuig 3200 litres, vidre i
orgànica 1800 litres,
x Sistema de carrega : Per damunt del vehicle.
x Costat : indiferent. Pot carregar i descarregar tant
per la dreta com per l’esquerra amb el mateix
vehicle.
x Alçada lliure mínima per la carrega i descarrega:
8 metres.
x Les mesures (mm) són :

x
x
x
x
x

120l.
240l.
360l.

Tipus de residu: rebuig (tapa gris), orgànica (tapa
marró), paper (tapa blava), envasos (tapa groga)
i vidre(tapa verd).
Capacitat : 120l., 240l. i 360l. En funció de
l’establiment.
Sistema de càrrega: posterior per darrera del
vehicle
Costat indiferent.
Alçada lliure mínima per la carrega i descarrega:
4 metres.
Les mesures en mm són:
Amplada Profunditat Alçada
1010
480
505
580
740
1190
590
880
1250

Amplada Profunditat
Resta
1450
1600
Orgànica
950
1600
Vidre
950
1600
Envasos
1450
1600
Paper
1450
1600
Pàgina 7 de 25
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x
ii.

Criteris d’instal·lació de contenidor
1. Accessibilitat des de la visió de l’usuari del
contenidor.
x No posar-los davant dels escocells dels arbres.
x No posar-los davant de fanals, màstils, bústies i
altres obstacles.
x No posar-los davant aparcament de bicicletes.

x
x

2. Ubicació des del punt de vista del usuari
d’enfront.
x No posar-los davant escala de veïns en voreres
inferiors a 4 m.
x No posar-los davant les portes de bars,
restaurants i comerços en generals.
x Preferiblement buscar espais on no hi hagin
habitatges (places, solars, cases deshabitades,
etc..)
x No posar-los davant de portes d’escoles.

4. Ubicació des del punt de vista del conductor
x

x

3. Ubicació associada a la seguretat.
x
x
x
x

x

x

En cas d’ubicacions de motos abans del passos
de vianants caldrà ubicar sempre primer els
contenidors, posant les motos just al costat del
pas de vianants
Sempre cal respectar els 5 metres mínims entre
el contenidors i el pas de vianants.
Els contenidors sempre han d’anar alineats al
carril d’estacionament i al carril de circulació de
forma que no es pugui provocar una situació de
perill de xoc del vehicle contra el contenidor.

No es poden posar en llocs on restin la visibilitat
de sortides de vehicles en pàrquiings i guals.
Situar els contenidors preferiblement sempre en
calçada en carril d’estacionament
Evitar al màxim posar-los sobre a la vorera.
En cas excepcional d’haver de posar els
contenidors sobre vorera, cal garantir una pas
per vianants mínim d’1 metre.
Sempre que es pugui, col·locar els contenidors
just després dels passos de vianants en sentit de
la circulació, per facilitar la visibilitat dels
vianants.
Es poden col·locar al xamfrans Màxim dos
contenidors en els xamfrans. Només s’admetrà
en cassos puntuals la col·locació de 3
contenidors (2 de rebuig i 1 orgànica).

Els contenidors sempre han d’estar alineats
respecte el carril de circulació i paral·lels al
camió. Aquest criteri val pels contenidors de
carrega lateral i bilateral.
Els contenidors de càrrega posterior poden no
estar alineats al sentit de circulació perquè
sempre són arrastrats pels operaris en el
moment de la descarrega. La distancia màxima
recomanable entre el punt d’aturada del camió i
la ubicació dels contenidors és de 30 metres
amb pendents inferiors del 5%.

5. Distàncies
x

x
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En zones urbanes es fixa una distància màxima
del usuari fins al contenidor més proper de 50
metres.
En zones menys denses es recomana una
distància màxima de 80 metres.
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La profunditat necessària per ubicar els contenidors
és d’1,52 metres.

6. Dimensionament dels contenidors
x

x

En zones on es remodeli l’espai sense variar el
nombre de població es mantindrà la mateixa
capacitat de contenerització existent.
Es zones de nova construcció es calcularà les
necessitat de contenerització en funció de la taula
següent.
o
o
o
o

Fracció resta
Fracció orgànica
Fracció paper i envasos
Fracció vidre

b. Vehicles
i.

Els diferents tipus de vehicles van relacionats amb els
diferents tipus de contenidors. Per tant tindrem :

20 l/hab.
7 l/hab.
6 l/hab.
4 l/hab.

Vehicles de carrega lateral. (veure annex 8).
Vehicles de carrega bilateral (veure annex 9).
Vehicles de carrega posterior (veure annex 10).
ii.

7. Mesures de les ubicacions.

Depenen del tipus de vehicles les fitxes
d’especificacions tècniques ens indica a partir de cada
model quins són els radis de gir i els corresponents
radis de les voreres. Aquesta dada és fonamental per
saber com s’han de dimensionar les voreres.
De les dades de les especificacions dels nostres
vehicles poden obtenir la següent taula :

Tipus
Bilateral
Lateral
Cisterna de baldeig
Camió de caixa oberta

El quadre següent defineix la llargària mínima
necessària per a ubicar els diferents tipus de
contenidors.
Càrrega lateral
7,1
3,37
5,39
7,41
4,93
6,66
7,11

Radis de gir.
x

Depenen del tipus de contenidors i el seu nombre
tindrem diferents mesures de les ubicacions per a la
reserva d’estacionament en línia d’aparcament, en
vorera o en xamfrà.

Punt de brossa neta (PBN)
1 resta
2 resta
3 resta
1 orgànica + 1 resta
1 orgànica + 2 resta
1 orgànica + 3 resta

Tipus de vehicles

2 eixos
7,36

3 eixos
8,2

7,36
6,6

7,875
-

Radis de les voreres en metres.

Bilateral Posterior
4,45
2
2.72
3,5
4.09
6
5,46
2,4
4.1
4,45
5.47
5,9
6,81

x

Mesures en metres.
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del gir del vehicle amb algun programa gràfic.
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iii.

ii. El tipus de bústia dependrà de la tecnologia de la central
de recollida. Caldrà consultar als serveis tècnics per a cada
cas.

Secció del carrer.
La secció mínima del carrer hauria de ser de 3 m.
La secció recomanada del carrer hauria de ser de 3,5 m.

4. Espais enjardinats
iv.

Tipus de carrers.
a. Talussos inclinats.
En carrers de plataforma única caldrà senyalitzar el pas de
vehicles de forma clara per evitar interferències entre
vehicles i vianants. En alguns casos s’usen pivots per fer la
divisió.

x

x

c. Paviments

x

En general els paviments hauran de suportar el pes dels
camions de recollida. Dependrà de cada zona saber el
tipus de camió que hi circula i els seu pes per a poder
dimensionar el paviment adequat.

Cal garantir en el projecte de l’obra si un talús fa més de 15%
de pendent respecte al pla d’accés, cal dotar l’espai de
sistemes de subjecció tipus argolla o línia de vida si s’escau.
Cal garantir l’accés al talús ja sigui una porta o similar per
evitar haver de saltar per sobre de tanques o altres elements.
En cas d’haver-hi desnivells de caiguda de més d’1 metre
caldrà posar tanques de protecció.

b. Àrees de jocs infantils

3. Recollida Pneumàtica

x

a. Instal·lació.
i. L’obligatorietat de posar recollida pneumàtica dependrà si
l’espai urbanitzat esta dins de l’abast de les centrals de
recollida. La tipologia de les bústies i les especificacions de
la canonada i dels equips dependrà de la tecnologia de la
central de recollida.
ii. Es justifica la inversió en una instal·lació a partir de 25.000
habitants com a mínim.
iii. Cal consultar a l’Ajuntament les zones d’influència de la
recollida pneumàtica

Sempre que es faci una àrea de jocs infantils s’haurà
d’informar a la Direcció de Neteja i Gestió de Residus perquè
aquest servei pugui incorporar la seva neteja dins el
programari de neteja general.

c. Grans Parcs.
x
x

x

Accés. Caldrà coordinar amb Parcs i jardins la gestió de
l’entrega de claus en aquells parcs que es tanquin per la nit.
Horaris de tancament i obertura. Caldrà mantenir actualitzat
els horaris d’obertura i tancament dels parcs en coordinació
amb el departament de Parcs i Jardins.
Llistat i horari de neteja aproximat. També caldrà mantenir un
llistat actualitzat de l’horari aproximat de la neteja.

b. Bústies.
i. Nombre.
1. Bústia de rebuig : cada 25 habitatges.
2. Bústia d’orgànica : cada 100 habitatges.
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Annexos
1. Paperera simple
5. Actes de treball.
a. Acta de recepció inicial.
Abans del inici de les obres la direcció de l’obra ha de fixar una
primera reunió amb els diferents serveis afectats.
En el cas de Neteja i Recollida la direcció d’obra ha de definir quin
tipus de recollida hi ha previst durant les obres i en el projecte
final, així com els accessos, recorreguts dels vehicles de Neteja i
Recollida de residus, tipus i ubicacions dels contenidors i
papereres.
Si s’arriba a un acord es pot tancar l’acta i signar-la de forma que
s’accepten les condicions inicials del projecte.
b. Actes de seguiment.
Durant la fase de construcció poden aparèixer canvis no esperats
o canvis de criteri. En aquests casos cal avisar als serveis que
estiguin afectats pels canvis per trobar noves solucions.
c. Actes de tancament d’obra.
En aquesta ultima acta es tanca tot el procés i es signa la
conformitat final del projecte.
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2. Paperera doble
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Contenidor de càrrega lateral
3. Cendrer

4. Model apagador de burilles
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5. Contenidor de càrrega bilateral
Resta

Orgànica
Resta

Paper

Envasos

Orgànica

Vidre
Paper
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Envasos

Vidre
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7. Vehicle de càrrega lateral
x Camió 2 eixos

6. Contenidor de càrrega posterior
Resta

Orgànica

x
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Vehicle 3 eixos
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8. Vehicle de càrrega bilateral

9. Vehicle de carrega posterior
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projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.
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 &DUDFWHUtVWLTXHVJHQHUDOVGHOVSULVPHV

 &5,7(5,6'(',66(1<'(/635,60(6'(7(/(&2081,&$&,216



ŶĨƵŶĐŝſĚĞůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚĞůĐĂƌƌĞƌĞƐƉůĂŶƚĞũĂƵŶĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĚŝĨĞƌĞŶƚƉĞůƐƉƌŝƐŵĞƐĚĞůĂĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſ͘
ůƐĐƌŝƚĞƌŝƐĚĞĚŝƐƐĞŶǇŝŶŝĐŝĂůƐƐſŶĞůƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗
dŝƉƵƐ ŵƉůĂĚĂĐĂƌƌĞƌ

WƌŝƐŵĂ



/ŶĨĞƌŝŽƌĂϭϱŵ

ϰ ĐŽŶĚƵĐƚĞƐ ĚĞ ĚŝăŵĞƚƌĞ ^ƚĂŶĚĂƌĚĚŽďůĞĨƵůůĂ͗ϳϬϬǆϳϬϬŵŵ
ϭϮϱŵŵĂŵďĚſƐĐŽƐƚĂƚƐĚĞů
ƌĞƵĂŵĞŶƚƐŵşŶŝŵƵŶĂĚŽďůĞ͗ϭϰϬϬǆϳϬϬŵŵ
ĐĂƌƌĞƌ ŝŶƚĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂƚƐ ĐŽŵ
ŶĐĂůĕĂĚĂ͗ϳϬϬǆϳϬϬŵŵĂŵďƚĂƉĂƌŽĚŽŶĂ
ĂŵşŶŝŵĂĐĂĚĂĐƌƵŢůůĂ



ŶƚƌĞϭϱŝϯϱŵ

ϲ ĐŽŶĚƵĐƚĞƐ ĚĞ ĚŝăŵĞƚƌĞ ^ƚĂŶĚĂƌĚĚŽďůĞĨƵůůĂ͗ϳϬϬǆϳϬϬŵŵ
ϭϮϱŵŵĂŵďĚſƐĐŽƐƚĂƚƐĚĞů
ƌĞƵĂŵĞŶƚƐŵşŶŝŵƵŶĂĚŽďůĞ͗ϭϰϬϬǆϳϬϬŵŵ
ĐĂƌƌĞƌ ŝŶƚĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂƚƐ ĐŽŵ
ŶĐĂůĕĂĚĂ͗ϳϬϬǆϳϬϬŵŵĂŵďƚĂƉĂƌŽĚŽŶĂ
ĂŵşŶŝŵĂĐĂĚĂĐƌƵŢůůĂ



^ƵƉĞƌŝŽƌĂϯϱ

ϴ ĐŽŶĚƵĐƚĞƐ ĚĞ ĚŝăŵĞƚƌĞ ^ƚĂŶĚĂƌĚĚŽďůĞĨƵůůĂ͗ϳϬϬǆϳϬϬŵŵ
ϭϮϱŵŵĂŵďĚſƐĐŽƐƚĂƚƐĚĞů
ƌĞƵĂŵĞŶƚƐŵşŶŝŵƵŶĂĚŽďůĞ͗ϭϰϬϬǆϳϬϬŵŵ
ĐĂƌƌĞƌ ŝŶƚĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂƚƐ ĐŽŵ
ŶĐĂůĕĂĚĂ͗ϳϬϬǆϳϬϬŵŵĂŵďƚĂƉĂƌŽĚŽŶĂ
ĂŵşŶŝŵĂĐĂĚĂĐƌƵŢůůĂ

&RPDQRUPDJHQHUDO


ĂͿ
ďͿ
ĐͿ
ĚͿ

ůƐƉƌŝƐŵĞƐƐĞŵƉƌĞĂŶŝƌĂŶĨŽƌŵŝŐŽŶĂƚƐ͘
ůƐƉƌŝƐŵĞƐƐ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂƌă͕ĐŽŵĂŵşŶŝŵ͕ĂϲϬĐŵĚĞĨŽŶĚăƌŝĂĞŶǀŽƌĞƌĂŝĂϴϬĐŵĞŶĐĂůĕĂĚĂ͘
ŶƚŽƚƐĞůƐĐƌĞƵĂŵĞŶƚƐĚĞĐĂůĕĂĚĂĞƐƉŽƐĂƌăƵŶŵşŶŝŵĚĞϰƚƵďƵůĂƌƐĚĞϭϮϱŵŵ͘
ŶƚŽƚƐĞůƐĐƌĞƵĂŵĞŶƚƐĚĞĐĂůĕĂĚĂ͕ĐĂůĚƌăĨĞƌůĂƵŶŝſĂŵďƵŶƚƵďĚĞϵϬŵŵĂŵďĂůŐƵŶĂĂƌƋƵĞƚĂ
ĚĞƐĞŵăĨŽƌƐƉƌŽƉĞƌĂ͘
ĞͿ ůƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞƐ ĚĞ ϭϮϱŵŵ͕ ƵŶĂ ǀĞŐĂĚĂ ĐŽŶŶĞĐƚĂƚƐ Ăŵď ĞůƐ ƉĞƌŝĐŽŶƐ͕ Ɛ͛ŚĂƵƌă Ě͛ŝŶƐƚĂůͼůĂƌ ƵŶ
ŽďƚƵƌĂĚŽƌƚƌŝƉŽůĂƌ͕ƐĞŐĞůůĂŶƚĐŽŶƚƌĂĞůƉĂƐĚ͛ĂŝŐƵĂ͕ƉŽůƐ͕ƌŽƐĞŐĂĚŽƌƐ͕ĞƚĐ͘


ůĞŵĞŶƚĚĞƌĞŐŝƐƚƌĞ




ĨͿ ƐĚĞŝǆĂƌăĨŝůŐƵŝĂŽĐŽƌĚĂĐŽůͼůŽĐĂƚĂů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƚŽƚƐĞůƐĐŽŶĚƵĐƚĞƐĚĞůĞƐĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐůůŝŐĂƚĂ
ůĞƐĂŶĞůůĞƐĚĞůƐŽďƚƵƌĂĚŽƌƐĂŵďƌĞƐĞƌǀĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚƉĞƌůĂƐĞǀĂŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſ͘

 &DUDFWHUtVWLTXHVJHQHUDOVGHOVHOHPHQWVGHUHJLVWUH


ůƉĞƌŝĐſĐŽŵƉůŝƌăĂŵďůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐŐĞŶĞƌĂůƐ͗

Ă͘ dĂƉĂĞǆƚƌĂŢďůĞŵĞƚăůͼůŝĐĂĂŶƚŝůůŝƐĐĂŶƚ͕ĚĞĨŽƐĂĚƷĐƚŝůƐĞŐŽŶƐŶŽƌŵĂ/^KͬϭϬϱϯͬEϭϱϲϯ͕ĚΖĂĐŽƌĚ
ĂůĂŶŽƌŵĂEϭϮϰŝĂŵďĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚEKZĚĞůƉƌŽĚƵĐƚĞ͘
ď͘ >ĂƚĂƉĂƉĞƌŵĞƚƌăŽďƌŝƌͲƐĞŵĠƐĚĞϵϬǑŝŵăǆŝŵϭϮϬǑ͕ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶƚĚŝƐƉŽƐŝƚŝƵĂŶƚŝƚĂŶĐĂŵĞŶƚĚĞ
ďůŽƋƵĞŝŐĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚĂƵŶĂŶŐůĞшϵϬǑ͘
Đ͘ DĂƌĐĚΖĂĐĞƌŐĂůǀĂŶŝƚǌĂƚĞŶĐĂůĞŶƚ͕ůĂŵŝŶĂƚ͕ƐĞŐŽŶƐŶŽƌŵĂ/^KϲϯϬ͘
Ě͘ ĞƐďůŽƋƵĞŝŐŝŽďĞƌƚƵƌĂĚĞůĂƚĂƉĂŵŝƚũĂŶĕĂŶƚĐůĂƵ͕ůĂƋƵĂůƐĞƌǀĞŝǆƉĞƌĂůĂƐĞǀĂŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſƵŶ
ĐŽƉďůŽƋƵĞũĂĚĂůĂƚĂƉĂ͘
Ğ͘ >ĞƐƚĂƉĞƐĚĞůĞƐĂƌƋƵĞƚĞƐƐĞƌĂŶĚĞĚƵĞƐĂůĞƐƚƌŝĂŶŐƵůĂƌƐŝĚƵƌĂŶůΖĂŶĂŐƌĂŵĂΗdͲũΗ͘
Ĩ͘ ŶĂƌƋƵĞƚĞƐĂŵďĨŽŶĚăƌŝĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭ͕ϱŵĐĂůĚƌăŝŶƐƚĂůͼůĂƌƉĂƚĞƐ͘

ůƐĐƌŝƚĞƌŝƐƉĞƌĂůĂƐĞǀĂƵďŝĐĂĐŝſƐĞƌĂŶĞůƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗

ĂͿ ů͛ŝŶŝĐŝŝĞůĨŝŶĂůĚĞůƚƌĂŵĚĞĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſƐŽƚĞƌƌĂĚĂ͘
ďͿ ĂĚĂϴϬŵĞƚƌĞƐ͕ĐŽŵĂŵăǆŝŵ͕ƐĞŶƐĞĞůĞŵĞŶƚƐĚĞƌĞŐŝƐƚƌĞĞŶƚƌĞŵŝŐ͘
ĐͿ ŶĞůƐĐĂŶǀŝƐĚĞĚŝƌĞĐĐŝſĚĞůĂĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſƐŽƚĞƌƌĂĚĂ͘
ĚͿ ŶĂŵďĚſƐĐŽƐƚĂƚƐĚĞůĐƌĞƵĂŵĞŶƚĚ͛ƵŶĂǀŝĂ͘
ĞͿ ůůăŽŶŚŝŚĂŐŝƵŶĞůĞŵĞŶƚĂĐŽŶŶĞĐƚĂƌŝůĂĚŝƐƚăŶĐŝĂĨŝŶƐĂů͛ĂƌƋƵĞƚĂŵĠƐƉƌŽƉĞƌĂĚĞůƉƌŝƐŵĂ
ƐŝŐƵŝĚĞŵĠƐĚĞϱŵ͕ĐĂůĚƌăƵďŝĐĂƌƵŶĂĂƌƋƵĞƚĂƚŝƉƵƐDĚĞŵşŶŝŵϰϬǆϰϬǆϰϬŵŵĞǆĐůƵƐŝǀĂ/D/ƉĞƌ
ĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂƐĞǀĂŽƉĞƌĂĐŝſŝĐŽŶŶĞǆŝſ͘


'LQWUHGHO¶jPELWGHOSURMHFWHFDOGUjIHUDUULEDUHOSULVPDGHWHOHFRPXQLFDFLRQVILQVWRWVHOVQRXVHOHPHQWV
GHVHUYHLVPXQLFLSDOVDFRQQHFWDUDOD[DU[D


ŐͿ ŽŶŶĞǆŝſ Ăŵď ů͛ĂƌƋƵĞƚĂ Ě͛ĞŶƚƌĂĚĂ Ă ƚŽƚƐ ĞůƐ ĂƌŵĂƌŝƐ ĚĞ ƌĞŐƵůĂĚŽƌƐ ƐĞŵĂĨžƌŝĐƐ͕ ƉĂŶĞůůƐ ĚĞ
ƚƌăŶƐŝƚ͕ĐăŵĞƌĞƐŝĂůƚƌĞƐĞůĞŵĞŶƚƐĚĞŵŽďŝůŝƚĂƚ͘
ŚͿ ŽŶŶĞǆŝſĂŵďů͛ĂƌƋƵĞƚĂĚ͛ĞŶƚƌĂĚĂĂƚŽƚƐĞůƐĂƌŵĂƌŝƐĚĞĞŶůůƵŵĞŶĂƚƉƷďůŝĐ͘
ŝͿ ŽŶŶĞǆŝſĂŵďƚŽƚƐĞůƐĂƌŵĂƌŝƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞƌĞŐ͘
ũͿ ŽŶŶĞǆŝſĂŵďƚŽƚƐĞůƐďăĐƵůƐĂŵďƉƌĞǀŝƐŝſĚĞ^ŵĂƌƚͲĞůů;tŝĨŝнƐĞŶƐŽƌŝƚǌĂĐŝſͿ͘
ŬͿ ŽŶŶĞǆŝſĂŵďƚŽƚĞƐůĞƐƐŵĂƌƚƋƵĞƐŝŶĞƐĚĞďƵƐ͘
ůͿ ŽŶŶĞǆŝſĂŵďƚŽƚƐĞůƐƚƌĂŵƐĚ͛ĞƐĐĂůĞƐŵĞĐăŶŝƋƵĞƐ͘
ŵͿ ŽŶŶĞǆŝſĂŵďƚŽƚƐĞůƐĂƐĐĞŶƐŽƌƐƉƷďůŝĐƐ͘
ŶͿ ŽŶŶĞǆŝſĂŵďĞůƐĂƌŵĂƌŝƐĚĞĐĂƌƌĞƌd/͘
ŽͿ ŽŶŶĞǆŝſĂŵďƚŽƚĞƐůĞƐĞƐƚĂĐŝŽŶƐĚĞƌĞĐĂƌƌĞŐĂ͘
ƉͿ ŽŶŶĞǆŝſĂŵďƚŽƚĞƐůĞƐĞƐƚĂĐŝŽŶƐĚĞŝĐŝŶŐ͘
ƋͿ ŽŶŶĞǆŝſĂŵďƚŽƚĞƐůĞƐĞƐƚĂĐŝŽŶƐĨŽƚŽǀŽůƚĂŝƋƵĞƐ͘
ƌͿ ŽŶŶĞǆŝſĂŵďĂƌƋƵĞƚĂĚ͛ĞŶƚƌĂĚĂĂĞĚŝĨŝĐŝƐŵƵŶŝĐŝƉĂůƐ͘


ů͛ĂŶŶĞǆϭĞƐƚƌŽďĂĞůƉůĞĐĚĞƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐƚğĐŶŝƋƵĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĂƉĂƌƚĚ͛ŽďƌĂĐŝǀŝů͘^͛ŚĂĚĞƚŝŶĚƌĞĞŶ
ĐŽŵƉƚĞƋƵĞĂƋƵĞƐƚĚŽĐƵŵĞŶƚƉƌĞǀĂůƐŽďƌĞů͛ĂŶŶĞǆĂůůăŽŶŚŝŚĂŐŝĐŽŶƚƌĂĚŝĐĐŝŽŶƐ͘




^ĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ůĞƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞƐ ŚŽ ƉĞƌŵĞƚŝŶ͕ ĞůƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĞ Ɛ͛ƵďŝĐĂƌĂŶ ĞŶ
ĞŵƉůĂĕĂŵĞŶƚƐƋƵĞƐŝŐƵŝŶĨăĐŝůŵĞŶƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐŝŶƚĞŶƚĂŶƚĞǀŝƚĂƌůĂƐĞǀĂĐŽůͼůŽĐĂĐŝſĞŶĐĂůĕĂĚĂ͘






3jJLQD

3jJLQD

857

,0,,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD

,0,,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD

KWWSDMXQWDPHQWEDUFHORQDFDWLPL

KWWSDMXQWDPHQWEDUFHORQDFDWLPL





Ϯ͘Ͳ KZDE/




 ',66(1<'(/6,67(0$:,),,6(1625,7=$&,Ï 60$57&(// 

6HQVRUV&RQWDPLQDFLy$F~VWLFD

WĞƌ ŶŽƌŵĂ ŐĞŶĞƌĂů͕ ĞůƐ ƉƵŶƚƐ ^ŵĂƌƚͲĞůů Ăŵď t/&/ ŝ ƉŽƐƐŝďůĞ ƐĞŶƐŽƌ ĂĐƷƐƚŝĐ ĂƐƐŽĐŝĂƚ͕ ŚĂƵƌĂŶ Ě͛ĂŶĂƌ
ŝŶƐƚĂůͼůĂƚƐĂĨĂŶĂůƐĚ͛ĞŶůůƵŵĞŶĂƚƉƷďůŝĐĂŵďƵŶƌĂĚŽŵŽŵŝŵĞƚŝƚǌĂƚŝĂƵŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵăǆŝŵĂĞŶƚƌĞĞůůƐĚĞ
ϭϬϬŵ͘

DK>͗ĞƐǀĂdϭϮϬƐĞŶƐĞďĂƚĞƌŝĂŝŶƚĞƌŶĂ͘
• /ŶƚĞŐƌĂĐŝſĂůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂŵƵŶŝĐŝƉĂů^Ed/>K͘
• ĂůŝďƌĂƚƵŶĐŽƉŝŶƐƚĂůͼůĂƚŝĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚ͘

ů͛ĂŶŶĞǆϮŚŝŚĂŶůĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐƚğĐŶŝƋƵĞƐ͕Ě͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſŝĚ͛ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſĂůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ^Ed/>K͘^͛ŚĂ
ĚĞƚŝŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞƋƵĞĂƋƵĞƐƚĚŽĐƵŵĞŶƚƉƌĞǀĂůƐŽďƌĞů͛ĂŶŶĞǆĂůůăŽŶŚŝŚĂŐŝĐŽŶƚƌĂĚŝĐĐŝŽŶƐ͘

 8ELFDFLyGHOD6PDUW&HOO

ůƉƵŶƚĚ͛ƵďŝĐĂĐŝſĚĞůĂ^ŵĂƌƚͲĞůůƐĞƌăƵŶĨĂŶĂůĚ͛ĞŶůůƵŵĞŶĂƚŶŽŽƌŶĂŵĞŶƚĂůĚŽƚĂƚĚĞĚŽďůĞƉŽƌƚĞůůĂƉĞƌ
Ă ƵŶ ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ Ăů Ě͛ĞŶůůƵŵĞŶĂƚ͘ ^ŝ ůĞƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ ĚĞů ĨĂŶĂů ŝŵƉĞĚĞŝǆĞŶ ůĂ
ĨĂďƌŝĐĂĐŝſĚĞůĂĚŽďůĞƉŽƌƚĞůůĂ͕Ɛ͛ŚĂƵƌăĚĞƌĞƉůĂŶƚĞũĂƌůĂƐŽůƵĐŝſĂŵď/D/ƉĞƌĞƐĐŽůůŝƌĞůƐƉƵŶƚƐ͘

5DGRPR.DUSDWKRV0LPHWLW]DGRU

•

>͛ĂůĕĂĚĂĂůĂƋƵĞĞƐĐŽůͼůŽĐĂƌăĞůƌĂĚŽŵŽƐĞƌăĚĞƵŶŵşŶŝŵĚĞϰŵĞƚƌĞƐĚĞƐĚĞůƚĞƌƌĂĨŝŶƐĂůĂďĂƐĞĚĞů
ŵĂƚĞŝǆƌĂĚŽŵŽ͕ĨŝǆĂŶƚͲůŽĞŶƵŶƚƌĂŵƌĞĐƚĞŝƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌĂůƚĞƌƌĂ͘^͛ŚĂƵƌăĚĞƚŝŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞƋƵĞůĂ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůƌĂĚŽŵŽŶŽŚĂƵƌăĚ͛ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞŶůĂŝůͼůƵŵŝŶĂĐŝſĚĞůƉƌŽƉŝĨĂŶĂů͘
>ĂŽƌŝĞŶƚĂĐŝſĚĞůƌĂĚŽŵŽƐ͛ŚĂƵƌăĚĞĐŽŶƐĞŶƐƵĂƌĂŵďĞů/D/ƵŶĂǀĞŐĂĚĂĞŶĨĂƐĞĚ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ͘
ƵŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂϱŵĞƚƌĞƐ͕Ɛ͛ŚĂƵƌăĚ͛ƵďŝĐĂƌƵŶĂĂƌƋƵĞƚĂĚĞŵşŶŝŵϰϬϬǆϰϬϬŵŵƉĞƌĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂ
ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſŝŽŶƉŽĚĞƌĂůďĞƌŐĂƌůĂĐĂŝǆĂĚĞĐŽŶŶĞǆŝſĚĞĨŝďƌĂ͘

•

DK>͗ϵ͘<ZϭϬϵDŝŵğƚŝĐďĐŶŬĂƌƉĂƚŚŽƐ͗
R ϵ͘<ZϭϬϵ͘ϬϬϱ͘</d^h:͘:WZKd͘z&͘K͘
R ϵ͘<ZϭϬϵ͘ϬϭϮ͘</d^h:/KEEKK/^KϭϱϳϮ
R ϵ͘<ZϭϬϵ͘Ϭϭϯ͘</d^KWKZdEdE^/^KϭϱϳϮ
R ϵ͘<ZϭϭϮ͘ϯ͘:WZKd/KE^^/E&KϮ^
ŶĞůĐĂƐĚĞƚŝŶĚƌĞƐĞŶƐŽƌĚĞƐŽƌŽůů^s͕Ɛ͛ŚĂĚ͛ŝŶĐůŽƵƌĞ͗
R ϵ͘<ZϭϬϵ͘ϬϬϲ͘</d^h:͘^E^KZ^sͲ<Z͘Z͘ϬϬϲ

 0DWHULDODVVRFLDW

&DL[DGHFRQQH[LyGHILEUD

,ĂĚ͛ŝŶĐůŽƵƌĞ͗

ů͛ĂƌƋƵĞƚĂƉƌŽƉĞƌĂĂůďăĐƵůŽŶƐ͛ŝŶƐƚĂůͼůŝĞůƌĂĚŽŵŽ͕ĐĂůĚƌăĂůďĞƌŐĂƌƵŶĂĐĂŝǆĂĚ͛ĞŵƉŝƵůĂĚƵƌĞƐĞƐƚĂŶĐĂĂŵďŽƉĐŝſ
ƉĞƌĐŽŶŶĞĐƚĂƌĂů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌƵŶĐĂďůĞƉƌĞĐŽŶŶĞĐƚŽƌŝƚǌĂƚ>ͬW͘

3XQWG¶DFFpV:LIL

•

DK>͗/ZͲWϭϱϳϮͲͲ<ϵĂŵďϯĂŶƚĞŶĞƐŽŵŶŝŝĂĚĂƉƚĂĚŽƌ^&WƉĞƌůĂĐŽŶŶĞǆŝſǀŝĂĨŝďƌĂ͗
•
•
•
•
•

WdKZWZ^&W͗/ZͲϭϱͲ^&WͲ'>
R DLh>^&W͗'>Ͳ>yͲ^DͲZ'ͬͬϭϬϬϬDďƉƐ^ŝŶŐůĞDŽĚĞZƵŐŐĞĚ^&W
ϭϱϳϬ^ĞƌŝĞƐWŽůĞͲDŽƵŶƚ<ŝƚ͘
ϭϱϮϬ^ĞƌŝĞƐWŽǁĞƌŽƌĚϰϬĨƚ͘ƵŶƚĞƌŵh,ĂƌŵŽŶŝǌĞĚ͘
EdE^͗
R DK>͗/ZͲEdϮϱϰϳsͲEсͲϮ͘ϰ',ǌϰĚŝͬϱ',ǌϳĚŝƵĂůĂŶĚKŵŶŝŶƚĞŶŶĂ͕EĐŽŶŶĞĐƚŽƌ
>>/E/^͗
• ^ƵƉŽƌƚĚĞϯƌŶŝǀĞůůƉĞƌƉĂƌƚĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚ͗
R KEͲ^EͲ/ϭϱϳ ;^DZdEd ϴyϱyE ϴϬϮ͘ϭϭĂĐKƵƚĚŽŽƌ W͕ ǆƚĞƌŶĂůͲŶƚ͕ ͲƉŽǁĞƌ Ͳ
ϭϮŵŽŶƚŚ;ƐͿͿ
• Ύ>ůŝĐğŶĐŝĂĚĞůĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĚĞůĂǆĂƌǆĂtŝͲ&ŝ͗
R >Ͳ>/ͲdϱϱϬϴͲϱ;ϱWĚĚĞƌ>ŝĐĞŶƐĞĨŽƌƚŚĞϱϱϬϴŽŶƚƌŽůůĞƌ;ĞĞůŝǀĞƌǇͿͿ
• Ύ^ƵƉŽƌƚĚĞůĂůůŝĐğŶĐŝĂĚĞů͛WĚĞůĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͗
R KEͲ^EdͲ>/dϱϱ;^EdͲϴyϱyEϱWĚĚĞƌ>ŝĐĞŶƐĞĨŽƌƚŚĞϱϱϬϴŽŶƚƌŽůůĞƌͿ
• Ύ>ůŝĐğŶĐŝĞƐƉĞůŝƐĐŽWƌŝŵĞ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ;ŵŽŶŝƚŽƌŝƚǌĂĐŝſĚĞůƐĞƋƵŝƉƐͿ͗
R >ͲW/ϮyͲ>&ͲϮϱ;WƌŝŵĞ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞϮ͘ǆͲ>ŝĨĞĐǇĐůĞʹϮϱĞǀŝĐĞ>ŝĐͿ
R >ͲW/ϮyͲ^ͲϮϱ;WƌŝŵĞ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞϮ͘ǆͲƐƐƵƌĂŶĐĞϮϱĞǀŝĐĞ>ŝĐͿ
• Ύ^ƵƉŽƌƚŝƐĐŽWƌŝŵĞ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƉĞƌĨĞƌƵƉŐƌĂĚĞƐĚĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͗
R KEͲDhͲW/Ϯy>&Ϯϱ;^t^^hW'Z^W/Ϯ͘ǆͲ>ŝĨĞĐǇĐůĞͲϮϱĞǀŝĐĞ>ŝĐͿ
R KEͲDhͲW/Ϯy^Ϯϱ;^t^^hW'Z^͕WƌŝŵĞ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞϮ͘ǆͲƐƐƵƌĂŶĐĞͲϮϱĞǀͿ
• Ύ>ůŝĐğŶĐŝĂƉĞƌůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƉƚŝůŽ͗
R >ůŝĐğŶĐŝĂĞŶƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƉƚŝůŽƉĞƌ/ŶĐƌĞŵĞŶƚĚĞůŶŽŵďƌĞĚΖWƐ

DK>͗ĂŝǆĂŽǇŽƚĞdŽƐŝŵŝůĂƌ͗
R ϰĞŶƚƌĂĚĞƐĚĞĐĂďůĞĚŝăŵĞƚƌĞŵăǆŝŵϵ͘ϰŵŵ͘
R ϰǆĞŶĨƌĞŶƚĂĚŽƌƐ>ͬW͘

)XHWyGHILEUDSUHFRQQHFWRULW]DW

•

&ƵĞƚſĚĞϭϱŵƉƌĞĨĂďƌŝĐĂƚĚĞϰĨŝďƌĞƐĂŵďĐŽďĞƌƚĂW<ŝĐŽŶŶĞĐƚŽƌƐ>ͬWĂŵďĚſƐĞǆƚƌĞŵƐƉĞƌ
ůĂĐŽŶŶĞǆŝſĚĞůƌĂĚŽŵŽĂůĂĐĂŝǆĂĚ͛ĞŵƉŝƵůĂĚƵƌĞƐ͘

 (VFRPHVDHOqFWULFDGHOD6PDUW&HOO

ů ƉƵŶƚ ŚĂ ƚĞŶŝƌ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſ ĞůğĐƚƌŝĐĂ Ϯϰ, ĚĞƐ Ě͛ƵŶ ĂƌŵĂƌŝ Ě͛ĞŶůůƵŵĞŶĂƚ͕ ĂƌŵĂƌŝ ĚĞ ĐĂƌƌĞƌ d/ Ž ĞŶ
ĐĂƐĐĂĚĂĚĞƐĚ͛ƵŶĂůƚƌĞƉƵŶƚǁŝĨŝƉƌŽƉĞƌĂƐƐŽĐŝĂƚĂůĂŵĂƚĞŝǆĂŽďƌĂ͕ĂŵďĐĂďůĂƚŐĞŝƉƌŽƚĞĐƚŽƌƐĞǆĐůƵƐŝƵƐ
ƉĞƌůĂǆĂƌǆĂd/͘
ů ƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚ ĚĞů ĐĂďůĞ ĂŶŝƌă ƐĞŵƉƌĞ ƉĞƌ ƉƌŝƐŵĂ /D/ ĨŝŶƐ ĂůƐ ďăĐƵůƐ ĚĞ ƚŽƚƐ ĞůƐ ƉƵŶƚƐ Ăŵď ^ŵĂƌƚͲĐĞůů
ĚĞĨŝŶŝƚƐĂƉƌŽũĞĐƚĞŽďĠĚĞĨŝŶŝƚƐĐŽŵƉƌĞǀŝƐŝſĚĞĨƵƚƵƌƐƵƐŽƐ͘ƐƉŽĚƌĂŶĂůŝŵĞŶƚĂƌĨŝŶƐĂϱ^ŵĂƌƚͲĞůůĞŶ
ƐğƌŝĞĚĞƐĚĞĐĂĚĂƉƌŽƚĞĐĐŝſĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůƋƵĂĚƌĞĚ͛ĞŶůůƵŵĞŶĂƚ͘
>ĞƐĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐ/D/ĂƌƌŝďĂƌĂŶĨŝŶƐĂůĞƐĂƌƋƵĞƚĞƐƵďŝĐĂĚĞƐĂƉĞƵĚĞĐĂĚĂďăĐƵůĂƵŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵăǆŝŵĂ
ĚĞϱŵ͕ĚĞƐĚ͛ŽŶĞƐĨĂƌăů͛ĞŶƚƌĂĚĂĂůĂďĂƐĞĂŵďƵŶƚƵďĐŽƌƌƵŐĂƚĚĞϲϯŵŵŽϵϬŵŵĞƐƉĞĐşĨŝĐƉĞƌů͛/D/͘
ůĐĂďůĞƐĞƌăĚĞƐĞĐĐŝſϯǆϲŵŵĨŝŶƐĂůĂƉŽƌƚĞůůĂĚĞůďăĐƵůŽŶƐ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂƌăƵŶĂĐĂŝǆĂĚĞĨƵƐŝŽŶƐ͘>ĂƉƵũĂĚĂ
ĨŝŶƐĂůƌĂĚŽŵŽĞƐĨĂƌăĂŵďĐĂďůĞĚĞϯǆϮ͕ϱŵŵ͘>͛ĞƐĐŽŵĞƐĂŚĂĚ͛ĞƐƚĂƌĂĐƚŝǀĂĚĂĂďĂŶƐĚĞů͛ŝŶŝĐŝĚĞů͛ŽďƌĂ
ŵĞĐăŶŝĐĂƉĞƌƚĂůĚĞƉŽĚĞƌĐŽŵƉƌŽǀĂƌĞůƐƐĞƌǀĞŝƐ͘





ΎƋƵĞƐƚĞƐůůŝĐğŶĐŝĞƐƐſŶǀĞŶƵĚĞƐƉĞůƉƌŽǀĞŢĚŽƌĚĞůΖĞƋƵŝƉĞŶƉĂƋƵĞƚƐ͕ƉĞůƋƵĞůΖĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝŚĂƵƌăĚĞ
ƉŽƐĂƌͲƐĞ ĞŶ ĐŽŶƚĂĐƚĞ Ăŵď ůΖ/D/ Ž Ăŵď Ğů '/y ƉĞƌ ĂĚƋƵŝƌŝƌͲůĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƵŶŝƚăƌŝĂ͘ ^͛ŝŶĚŝƋƵĞŶ ůĞƐ
ƌĞĨĞƌğŶĐŝĞƐĚĞůƐƉĂƋƵĞƚƐĚĞŵĞŶŽƌǀŽůƵŵ͘

ů͛ĂŶŶĞǆϯĞƐƚƌŽďĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſŝĐŽŶŶĞǆŝſĚĞůĞƐ^ŵĂƌƚͲĞůůƐĂŵďŵĠƐĚĞƚĂůů͘^͛ŚĂĚĞ
ƚŝŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞƋƵĞĂƋƵĞƐƚĚŽĐƵŵĞŶƚƉƌĞǀĂůƐŽďƌĞů͛ĂŶŶĞǆĂůůăŽŶŚŝŚĂŐŝĐŽŶƚƌĂĚŝĐĐŝŽŶƐ͘













3jJLQD

3jJLQD

858

,0,,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD

,0,,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD

KWWSDMXQWDPHQWEDUFHORQDFDWLPL

KWWSDMXQWDPHQWEDUFHORQDFDWLPL







 &211(;,Ï'¶$50$5,6'(5(*
dŽƚƐĞůƐĂƌŵĂƌŝƐĚĞƌĞŐĚŝŶƚƌĞĚĞů͛ăŵďŝƚĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞŚĂƵƌĂŶĚĞĐŽŶŶĞĐƚĂƌͲƐĞĂůĂǆĂƌǆĂ/D/͘

 &211(;,Ï'¶$50$5,6'¶(1//80(1$73Ò%/,&7,3860212/,7

ŶŝǀĞůůĚ͛ŽďƌĂĐŝǀŝů͕Ɛ͛ŚĂƵƌăĚĞĐŽŶŶĞĐƚĂƌĂŵďĞůƉƌŝƐŵĂ/D/ĂƚƌĂǀĠƐĚ͛ƵŶƚƵďĚĞϵϬŵŵĚŝƌĞĐƚĞĨŝŶƐĂ
ů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞů͛ĂƌŵĂƌŝŽĨŝŶƐů͛ĂƌƋƵĞƚĂĚ͛ĞŶƚƌĂĚĂĚŝƌĞĐƚĂĚĞƌĞŐ͘

dŽƚƐ ĞůƐƋƵĂĚƌĞƐĚ͛ĞŶůůƵŵĞŶĂƚĚŝŶƚƌĞĚĞů͛ăŵďŝƚĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞŚĂƵƌĂŶĚĞĐŽŶŶĞĐƚĂƌͲƐĞĂ ůĂǆĂƌǆĂ/D/͘ 
ů͛ŚŽƌĂĚĞĚĞŵĂŶĂƌů͛ĂƌŵĂƌŝĂĨĂƐĞĚĞƉƌŽũĞĐƚĞ͕ĐĂůĚƌăĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌƋƵĞƐ͛ŚĂƵƌăĚĞƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƌƉƌĞƉĂƌĂƚ
ƉĞƌůĂƐĞǀĂĐŽŶŶĞǆŝſĐĂƉĂů͛ĂũƵŶƚĂŵĞŶƚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂǀŝĂĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂĂŵďůĞƐƐĞŐƺĞŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐ͗
Ͳ
Ͳ

ŶŝǀĞůůĚĞĐŽŶŶĞĐƚŝǀŝƚĂƚ͕ĐĂůĚƌăĨĞƌĂƌƌŝďĂƌƵŶĐĂďůĞhdWŽƵŶĐĂďůĞĚĞϴĨŝďƌĞƐŵŽŶŽƚƵďĨŝŶƐĂů͛ĞƐƉĂŝ
ƌĞƐĞƌǀĂƚĂů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůƋƵĂĚƌĞĚĞƌĞŐƐĞŐŽŶƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐĂĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĂůƉƌŽũĞĐƚĞĚĞůĂƉĂƌƚŵĞĐăŶŝĐĂ͘

ƐƉĂŝƌĞƐĞƌǀĂƚƉĞƌůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚ͛ƵŶƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌĚĞĨŝďƌĂŝƵŶĐŽŶǀĞƌƐŽƌĚĞŵĞĚŝƐ͘
ZĞƐĞƌǀĂĚ͛ƵŶĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŵĂŐŶĞƚŽƚğƌŵŝĐĂĚĞϮϱƉĞƌůĂĐŽŶŶĞǆŝſĚ͛ƵŶĞůĞŵĞŶƚĞǆƚĞƌŶ;^ŵĂƌƚͲ
Ğůů͕ĂƌŵĂƌŝd/ĚĞĐĂƌƌĞƌ͕ĞƚĐ͘͘͘Ϳ͘

 0DWHULDODVVRFLDW

,ĂĚ͛ŝŶĐůŽƵƌĞ͗

^ŝĞůƉƌŽũĞĐƚĞŚŽƌĞƋƵĞƌĞŝǆ͕ĞƐĚĞŵĂŶĂƌăůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚ͛ƵŶƐƵƉůĞƚŽƌŝĚĞů͛ĂƌŵĂƌŝŵŽĚĞůDϰϳϬͲd>ƉĞƌ
ĂůďĞƌŐĂƌĞůƐĞƋƵŝƉƐĚĞů͛/D/ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐƉĞƌůĂĐŽŶŶĞǆŝſĚĞƚŽƚƐĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐĞŶăŵďŝƚĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞ͘

 ŽŶǀĞƌƐŽƌĚĞŵĞĚŝƐͲ>ϮŝŶͲZĂŝůŵĂŶĂŐĞĂďůĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůDĞĚŝĂŽŶǀĞƌƚĞƌ͗

ŶŝǀĞůůĚ͛ŽďƌĂĐŝǀŝů͕Ɛ͛ŚĂƵƌăĚĞĐŽŶŶĞĐƚĂƌĂŵďĞůƉƌŝƐŵĂ/D/ĂƚƌĂǀĠƐĚ͛ƵŶƚƵďĚĞϵϬŵŵĚŝƌĞĐƚĞĨŝŶƐĂ
ů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůYŽĨŝŶƐů͛ĂƌƋƵĞƚĂĚ͛ĞŶƚƌĂĚĂĚŝƌĞĐƚĂĚ͛ĞŶůůƵŵĞŶĂƚ͘

 ZĞƉĂƌƚŝĚŽƌĚĞĨŝďƌĂĐĂƌƌŝů/E͗

R

R ϭƵŶŝƚĂƚZĞƉĂƌƚŝĚŽƌĞůĚĞŶ,ŝƌƐĐŚŵĂŶŶD/WWͬͬϭ^ϵEŽƐŝŵŝůĂƌ

ŶŝǀĞůůĚĞĐŽŶŶĞĐƚŝǀŝƚĂƚ͕ĐĂůĚƌăĨĞƌĂƌƌŝďĂƌƵŶĐĂďůĞĚĞϴĨŝďƌĞƐŵŽŶŽƚƵďĨŝŶƐĂů͛ĞƐƉĂŝƌĞƐĞƌǀĂƚĂů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌ
ĚĞůY͘

 ;$5;$3$66,9$'(),%5$Ñ37,&$

 0DWHULDODVVRFLDW

WĞƌŵĂŶƚĞŶŝƌůĂŚŽŵŽŐĞŶĞŢƚĂƚĚĞůĂǆĂƌǆĂƉĞƌĨĂĐŝůŝƚĂƌůĞƐƚĂƐƋƵĞƐĚĞŐĞƐƚŝſŝŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚ͕Ɛ͛ƵƚŝůŝƚǌĂƌĂŶ
ĞůĞŵĞŶƚƐĐŽŵĞůƐƋƵĞũĂĞƐƚƌŽďĞŶŝŶƐƚĂůͼůĂƚƐĞŶůĂƉĂƌƚĚĞůĂǆĂƌǆĂĞǆŝƐƚĞŶƚ͘

,ĂĚ͛ŝŶĐůŽƵƌĞ͗
 ŽŶǀĞƌƐŽƌĚĞŵĞĚŝƐͲ>ϮŝŶͲZĂŝůŵĂŶĂŐĞĂďůĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůDĞĚŝĂŽŶǀĞƌƚĞƌ͗
R

Z/^KDͲ^ϭϱϬϯŝͲ'&ͲϮ'ͲͲ^ϭ

 &DUDFWHUtVWLTXHVGHOFDEOHVGHILEUDzSWLFD

Z/^KDͲ^ϭϱϬϯŝͲ'&ͲϮ'ͲͲ^ϭ

ůƐ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ĨŝďƌĂ Ă ŝŶƐƚĂůͼůĂƌ ŚĂŶ ĚĞ ĐŽŵƉůŝƌ Ăŵď ů͛ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ '͘ϲϱϮͲ ĚĞů /dhͲd ŝ
ĐŽŵƉůŝƌĂŵďůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ͗
 ŶŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĂĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐƐƵďƚĞƌƌăŶŝĞƐ͕ĞůĐĂďůĞĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂƐĞƌă͗

 ZĞƉĂƌƚŝĚŽƌĚĞĨŝďƌĂĐĂƌƌŝů/E͗

R ϭƵŶŝƚĂƚZĞƉĂƌƚŝĚŽƌĞůĚĞŶ,ŝƌƐĐŚŵĂŶŶD/WWͬͬϭ^ϵEŽƐŝŵŝůĂƌ

 ů͛ĂŶŶĞǆ ϰ ĞƐ ƚƌŽďĂ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ě͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ ŝ ĐŽŶŶĞǆŝſ ĚĞůƐ ĂƌŵĂƌŝƐ Ě͛ĞŶůůƵŵĞŶĂƚ ƉƷďůŝĐ Ăŵď ŵĠƐ
ĚĞƚĂůů͘ ^͛ŚĂ ĚĞ ƚŝŶĚƌĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ƋƵĞ ĂƋƵĞƐƚ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƉƌĞǀĂů ƐŽďƌĞ ů͛ĂŶŶĞǆ Ăůůă ŽŶ Śŝ ŚĂŐŝ
ĐŽŶƚƌĂĚŝĐĐŝŽŶƐ͘

R dŽƚĂůŵĞŶƚĚŝĞůğĐƚƌŝĐ͕ƉƌŽƚĞĐĐŝſĐŽŶƚƌĂƌŽƐĞŐĂĚŽƌƐŝůůŝƵƌĞĚ͛ĂůͼůžŐĞŶƐ͘
R ŽďůĞ ĐŽďĞƌƚĂ ĚĞ ƉŽůŝĞƚŝůğ ƉĞƌ ŵăŶŝŐƵĞƐ ĚĞ Ϯϰ ĨŝďƌĞƐ Ž ƐƵƉĞƌŝŽƌƐ ŝ ƵŶĂ ƷŶŝĐĂ ĐĂƉĂ
ĞǆƚĞƌŝŽƌƉĞƌŵăŶŝŐƵĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌƐĂϮϰĨŝďƌĞƐ͘


 &211(;,Ï'¶$50$5,6'(6(0$)25,7=$&,Ï

ŶŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĞǆƚĞƌŝŽƌƐ͕ƚĂůĐŽŵƚƷŶĞůƐ͕ŐĂůĞƌŝĞƐŽĞĚŝĨŝĐŝƐ͕ĞůĐĂďůĞĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂƐĞƌă͗

dŽƚƐĞůƐĂƌŵĂƌŝƐĚĞƐĞŵĂĨŽƌŝƚǌĂĐŝſĚŝŶƚƌĞĚĞů͛ăŵďŝƚĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞŚĂƵƌĂŶĚĞĐŽŶŶĞĐƚĂƌͲƐĞĂůĂǆĂƌǆĂ/D/͘

R dŽƚĂůŵĞŶƚĚŝĞůğĐƚƌŝĐ͕ƉƌŽƚĞĐĐŝſĐŽŶƚƌĂƌŽƐĞŐĂĚŽƌƐ͕ůůŝƵƌĞĚ͛ĂůͼůžŐĞŶƐ͕ŶŽƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌĚĞ
ůĂĨůĂŵĂŝĂŵďďĂŝǆĂĞŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞĨƵŵƐ͘

ŶŝǀĞůůĚ͛ŽďƌĂĐŝǀŝů͕Ɛ͛ŚĂƵƌăĚĞĐŽŶŶĞĐƚĂƌĂŵďĞůƉƌŝƐŵĂ/D/ĂƚƌĂǀĠƐĚ͛ƵŶƚƵďĚĞϵϬŵŵĚŝƌĞĐƚĞĨŝŶƐĂ
ů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞů͛ĂƌŵĂƌŝŽĨŝŶƐů͛ĂƌƋƵĞƚĂĚ͛ĞŶƚƌĂĚĂĚŝƌĞĐƚĂĚĞƐĞŵăĨŽƌƐ͘

R ŽďůĞ ĐŽďĞƌƚĂ >^,ƉĞƌ ŵăŶŝŐƵĞƐ ĚĞ Ϯϰ ĨŝďƌĞƐ Ž ƐƵƉĞƌŝŽƌƐ ŝ ƵŶĂ ƷŶŝĐĂ ĐĂƉĂ ĞǆƚĞƌŝŽƌ
ƉĞƌŵăŶŝŐƵĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌƐĂϮϰĨŝďƌĞƐ͘

 ŶŝǀĞůů ĚĞ ĐŽŶŶĞĐƚŝǀŝƚĂƚ͕ ĐĂůĚƌă ĨĞƌ ĂƌƌŝďĂƌ ƵŶ ĐĂďůĞ ĚĞ ĨŝďƌĂ žƉƚŝĐĂ ĨŝŶƐ Ă ů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ů͛ĂƌŵĂƌŝ Ăŵď
ĐĂƉĂĐŝƚĂƚƐĞŐŽŶƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐĂĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĂůƉƌŽũĞĐƚĞĚĞůĂƉĂƌƚŵĞĐăŶŝĐĂ͘
 0DWHULDODVVRFLDW

,ĂĚ͛ŝŶĐůŽƵƌĞ͗
 ZĞƉĂƌƚŝĚŽƌ ĚĞ ĨŝďƌĂ žƉƚŝĐĂ ĚΖϭh ƉĞƌ Ă ƌĂĐŬ ĚĞ ϭϵΗ Ăŵď ƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ ĚĞ ƉŝŐͲƚĂŝůƐ ŝ
ĞŶĨƌĞŶƚĂĚŽƌƐƉĞƌĂĂĐĂďĂƌϴƉŽƐŝĐŝŽŶƐ͘




ůĐŽůŽƌĚĞůĂĐŽďĞƌƚĂĚĞůĐĂďůĞƐĞƌăǀĞƌŵĞůůĂŝƐĞƌŝŐƌĂĨŝĞƐĂŵďůĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſĚĞůĐĂďůĞ͕ŶŽŵĚĞů
ĨĂďƌŝĐĂŶƚ͕ ŵĂƌĐĂƚŐĞ ŵğƚƌŝĐ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĐŝſ ŝ ŚĂ Ě͛ŝŶĐůŽƵƌĞ ƐĞƌŝŐƌĂĨŝĂ ĚĞ ͞ũƵŶƚĂŵĞŶƚ ĚĞ
ĂƌĐĞůŽŶĂ͟Ž͞dͲũ͘͟



ů ĐŽůŽƌ ĚĞůƐ ƚƵďƐ ŝ ĚĞ ůĞƐ ĨŝďƌĞƐ ƐĞŐƵŝƌă ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŵĂƌĐĂĚĂ ƉĞƌ /D/ ƉĞƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ůĂ
ŚŽŵŽŐĞŶĞŢƚĂƚ ĚĞ ĐŽůŽƌŝŵĞƚƌŝĂ Ă ƚŽƚĂ ůĂ ǆĂƌǆĂ͘ EŽ Ɛ͛ĂĐĐĞƉƚĂƌă ĐĂďůĞũĂƚƐ Ăŵď ĂůƚƌĞƐ ĐŽĚŝƐ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝƵƐƋƵĞŶŽƐŝŐƵŝĞůƐĞŐƺĞŶƚ͘

^ǁŝƚĐŚdƌĂŶƐŝƚŝŽŶ^DϭϬdϮWͲDĂŶĂŐĞĚ^ǁŝƚĐŚ͕ϴƉŽƌƚϭϬͬϭϬϬͬϭϬϬϬĂƐĞͲdнϮͲƉŽƌƚϭϬϬͬϭϬϬϬ
^&WͬZ:ϰϱŽŵďŽ͘
R

^&W͛ƐĚĞĨŝďƌĂdEͲ^&WͲ>yϭͲ^D'ŝŐ

R

ZD^DϴͲϬϭϭϵΗƌĂĐŬŵŽƵŶƚďƌĂĐŬĞƚ

ů͛ĂŶŶĞǆϱĞƐƚƌŽďĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſŝĐŽŶŶĞǆŝſĚĞůƐĂƌŵĂƌŝƐĚĞƐĞŵăĨŽƌƐĂŵďŵĠƐĚĞƚĂůů͘^͛ŚĂ
ĚĞƚŝŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞƋƵĞĂƋƵĞƐƚĚŽĐƵŵĞŶƚƉƌĞǀĂůƐŽďƌĞů͛ĂŶŶĞǆĂůůăŽŶŚŝŚĂŐŝĐŽŶƚƌĂĚŝĐĐŝŽŶƐ͘






3jJLQD

3jJLQD

859

,0,,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD

,0,,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD

KWWSDMXQWDPHQWEDUFHORQDFDWLPL

KWWSDMXQWDPHQWEDUFHORQDFDWLPL





 &211(;,Ï$/$;$5;$'(/61286(/(0(176




dŽƚƐĞůƐ ĞůĞŵĞŶƚĚĞů͛ăŵďŝƚ ĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞŚĂƵƌĂŶĚĞĐŽŶŶĞĐƚĂƌͲƐĞĂůĂǆĂƌǆĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚƉĞƌůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŝ
ŐĞƐƚŝſĚĞůƐŵĂƚĞŝǆŽƐĂůĞƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĞƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐĚĞů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ͘

>Ă ĐĂƉĂĐŝƚĂƚ ĚĞů ĐĂďůĞ ĐĂŶǀŝĂƌă ĞŶ ďĂƐĞ Ă ůĂ ƐĞǀĂ ĨŝŶĂůŝƚĂƚ Ă ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌ ĚŝŶƚƌĞ ĚĞů  ƉƌŽũĞĐƚĞ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ
ŵĞĐăŶŝĐĂ͘ŽŵĂŶŽƌŵĂŐĞŶĞƌĂů͗

ŶŝǀĞůůĚĞĨŝďƌĂ͕ƚŽƚƐĞůƐĐŝƌĐƵŝƚƐĚĞůƐŶŽƵƐĞůĞŵĞŶƚƐĞƐĚŝƐƐĞŶǇĂƌĂŶĂŵďĚŽƐĨŝďƌĞƐƉĞůƐĞƌǀĞŝĂĐƚŝƵŵĠƐ
ĚŽƐĨŝďƌĞƐĚĞƌĞƐĞƌǀĂ͕ĨĞŶƚƵŶƚŽƚĂůĚĞƋƵĂƚƌĞĨŝďƌĞƐƉĞƌƐĞƌǀĞŝͬĐŝƌĐƵŝƚ͘

ϭ͘ yĂƌǆĂdƌŽŶĐĂů͗ĂďůĞĚĞϵϲĨŝďƌĞƐĂŵďƚƵďƐĚĞϴŽϭϮĨŝďƌĞƐ͘
Ϯ͘ yĂƌǆĂ WĞƌŝŵĞƚƌĂů͗ ĐĂďůĞ ĚĞ Ϯϰ Ž ϰϴ ĨŝďƌĞƐ ƐĞŐŽŶƐ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ ĚĞ ƉƌŽũĞĐƚĞ Ăŵď ƚƵďƐ ĚĞ ϲ Ž ϴ
ĨŝďƌĞƐ͘

^ŝĞůŶŽŵďƌĞĚĞ ƐĞƌǀĞŝƐĂĐŽŶŶĞĐƚĂƌĚŝŶƚƌĞĚĞů͛ăŵďŝƚĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞĞƐ ŵĞŶŽƌĂϰ͕ĞƐƉŽĚƌĂŶĐŽŶŶĞĐƚĂƌ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĂƵŶĞƋƵŝƉĞǆŝƐƚĞŶƚĚĞůĂǆĂƌǆĂƉƌŽƉĞƌ͕ƐĞŵƉƌĞŝƋƵĂŶƐŝŐƵŝǀŝĂďůĞ͘^ŝĞůŶŽŵďƌĞĚĞƐĞƌǀĞŝƐĠƐ
ŝŐƵĂůŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϰ͕ĐĂůĚƌăĂĨĞŐŝƌƵŶƌŽƵƚĞƌDW>^ĂůƉƌŽũĞĐƚĞ͗

ϯ͘ yĂƌǆĂĚ͛ĂĐĐĠƐ͗ĂďůĞĚĞϴĨŝďƌĞƐŵŽŶŽƚƵď͘

 8ELFDFLyGHO5RXWHU03/6

 ,QVWDOāODFLyGHOFDEOHVGHILEUDzSWLFD

ůƌŽƵƚĞƌDW>^͕ĞŶĐĂƐƉŽĚĞƌƵďŝĐĂƌͲůŽĞŶƵŶĂƌŵĂƌŝĞǆŝƐƚĞŶƚŽƐĞƵŵƵŶŝĐŝƉĂůƉƌŽƉĞƌĂ͕Ɛ͛ƵďŝĐĂƌăĂƵŶŶŽƵ
ĂƌŵĂƌŝĚ͛ŝŶƚĞŵƉğƌŝĞĚĞďĂƐĞϲϬϬǆϰϬϬŵŵƉĞƌĞŶƌĂĐŬĂƌĞƋƵŝƉƐĚĞϭϵ͟ŝĂůƚƵƌĂƉĞƌϮϰh͛Ɛ;ϭϮϬϬŵŵͿ͘

WĞƌ ƚĂů Ě͛ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ ůĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ ĚĞů ĐĂďůĞ ĚĞ ĨŝďƌĂ žƉƚŝĐĂ Ɛ͛ŚĂŶ ĚĞ ĐŽŵƉůŝƌ ůĞƐ ƐĞŐƺĞŶƚƐ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐ͗


>ĞƐĞƐƚĞƐĞƐĚĞĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂ͕ĞƐĚĞŝǆĂƌĂŶǀĂůŽŶĞƐĚĞŵşŶŝŵϮϬŵĞƚƌĞƐ͕ĞŶĞůƐƉĞƌŝĐŽŶƐ
ĂŵďĐĂŝǆĂĚ͛ĞŶƚƌŽŶĐĂŵĞŶƚ͘



ƐĚĞŝǆĂƌĂŶƵŶŵşŶŝŵĚĞϭϬŵĞƚƌĞƐĚĞƌĞƐĞƌǀĂĂĐĂĚĂƉĂƐƉĞƌĂƌƋƵĞƚĂĚƵƌĂŶƚƚŽƚĞůƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚ
ĚĞůĂĨŝďƌĂ͕ƐĞŵƉƌĞŝƋƵĂŶƚ͕ĞƐĐŽŵƉƚŝĂŵďů͛ĞƐƉĂŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͘



ƐĚĞŝǆĂƌĂŶƵŶŵşŶŝŵĚĞϭϬŵĞƚƌĞƐĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞĨŝďƌĂƉĞůƐĐĂďůĞƐƚĞƌŵŝŶĂůƐĂZĂĐŬƐ͕ĂƌŵĂƌŝƐĚĞ
ĐĂƌƌĞƌŽƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌƐĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂ͕Ăů͛ĞƐƉĂŝŵĠƐƉƌŽƉĞƌĂŵďĞƐƉĂŝĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘



 0DWHULDO$VVRFLDW

,ĂĚ͛ŝŶĐůŽƵƌĞ͗
5RXWHU03/6

DK>͗ZŽƵƚĞƌDW>^ŝƐĐŽ^ZͲϵϮϬͲϭϮͲͬͬ^ZϵϮϬнϭϮyϭ'нϮyϭϬ'нϭ
• >>/E/^͗
R ^ŝƐƚĞŵĂKƉĞƌĂƚŝƵ/K^y͗
 ^^ZϵϮϬEW<ͺWͺϯϭϯ^ͲŝƐĐŽ^ZϵϮϬ/K^yhE/sZ^>WƌĞϯ͘ϭϯEŽWĂǇůŽĂĚ
ĞŶĐƌǇƉƚŝŽŶ͘
R >ůŝĐğŶĐŝĂĚǀĂŶĐĞĚDĞƚƌŽ/W͗
 ^ZϵϮϬͲ^Ͳʹ^DZEdŝƐĐŽ^ZϵϮϬ^ĞƌŝĞƐʹĚǀĂŶĐĞĚDĞƚƌŽ/WĐĐĞƐƐ͘
R ĚǀĂŶĐĞĚDĞƚƌŽ/WĐĐĞƐƐ͗
 KEͲ^EdͲ^ZϵϮϬͲ^ͲͲĚǀĂŶĐĞĚDĞƚƌŽ/WĐĐĞƐƐ͘
R ^ƵƉŽƌƚƵŶŝƚĂƌŝƉĞůŚĂƌĚǁĂƌĞ͗
 KEͲ^EdͲ^ZϭϮʹ^DZdEdϴyϱyEŝƐĐŽ^ZϵϮϬ^ĞƌŝĞƐͲϭϮ'ĂŶĚ
ϮͲϭϬ'͘
• ^&WƐŝƐĐŽDŽŶŽŵŽĚĞϭ'Ͳ>,
R '>Ͳ>,Ͳ^D͘hŶƉĞƌĐĂĚĂƐĞƌǀĞŝĂĐŽŶŶĞĐƚĂƌŵĠƐϰƉĞƌůĂĐŽŶŶĞǆŝſĂůĂǆĂƌǆĂĞǆŝƐƚĞŶƚ͘


 &DUDFWHUtVWLTXHVGHOHVFDL[HVG¶HPSLXODGXUHV

dŽƚĞƐůĞƐĐĂŝǆĞƐŚĂƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƌŚĂŶĚĞƐĞƌƚŽƚĂůŵĞŶƚŚĞƌŵğƚŝƋƵĞƐƉĞƌƚĂůĚ͛ĞǀŝƚĂƌů͛ĞŶƚƌĂĚĂĚ͛ĂŝŐƵĂŝŚĂŶ
Ě͛ŝŶĐůŽƵƌĞƚŽƚƐĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐƉĞƌĂůĂƐĞǀĂĐŽƌƌĞĐƚĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ͘ŶĨƵŶĐŝſĚĞůĂŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚ͕ůĞƐ
ĐĂŝǆĞƐŚĂŶĚĞĐŽŵƉůŝƌůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ͗
yĂƌǆĂdƌŽŶĐĂů


ĂƉĂĐŝƚĂƚƉĞƌϮϮϬĨƵƐŝŽŶƐŽŵĠƐƉƌŽǀŝŶĞŶƚƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚƐĐĂďůĞƐ͘



ŝƐƉŽƐĂƌăĚĞϱſŵĠƐďŽƋƵĞƐƉĞƌĞŶƚƌĂĚĂĚĞĐĂďůĞƐŝϭďŽĐĂƉĞƌƐĂŶŐƌŝĂ͘

yĂƌǆĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂů


ĂƉĂĐŝƚĂƚƉĞƌϰϴĨƵƐŝŽŶƐŽŵĠƐƉƌŽǀŝŶĞŶƚƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚƐĐĂďůĞƐ͘



ŝƐƉŽƐĂƌăĚĞϰſŵĠƐďŽƋƵĞƐƉĞƌĞŶƚƌĂĚĂĚĞĐĂďůĞƐϭďŽĐĂƉĞƌƐĂŶŐƌŝĂ͘

$UPDULG¶LQWHPSqULH

DK>͗ƌŵĂƌŝŝŶƚĞŵƉğƌŝĞĞŶƌĂĐŬĂďůĞĂŵďůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ͗
• ŶƌĂĐŬĂďůĞϭϵ͘͟
• ůĕĂĚĂϮϰh͘
• hŶŝƚĂƚĚĞǀĞŶƚŝůĂĐŝſĐŽŶƚƌŽůƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůƌŵ͘ǆƚ͘ϲϬϬΎϰϬϬΎϭϮϬϬ͘
• Wh&ƌŽŶƚĂůĚĞĐŽŶŶĞǆŝŽŶƐĞůğĐƚƌŝƋƵĞƐϯhĐĂƌƌŝů/E͘
R ŝĨĞƌĞŶĐŝĂůϰϬ//ϯϬϬŵ͘
R ϯDĂŐŶĞƚŽƚğƌŵŝĐ//ϭϲƚŝƉƵƐ͘
R ϯĞŶĚŽůůƐ^ĐŚƵŬŽŐƵŝĂŝŶ͘
• Z'>dϴEK>>^ϭϵΗϭh͘
• W^&/>^ϭϵΗϭh͘




yĂƌǆĂĚ͛ĂĐĐĠƐ


ĂƉĂĐŝƚĂƚƉĞƌϴĨƵƐŝŽŶƐŽŵĠƐƉƌŽǀŝŶĞŶƚƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚƐĐĂďůĞƐ͘

 ŝƐƉŽƐĂƌăĚĞϮſŵĠƐďŽƋƵĞƐƉĞƌĞŶƚƌĂĚĂĚĞĐĂďůĞƐ͘
 0DWHULDODVVRFLDW




dŽƌƉĞĚĞdƌŽŶĐĂůDŽĚĞůW>WϴϬϬ^ŽƐŝŵŝůĂƌ͘
dŽƌƉĞĚĞƉĞƌŝŵĞƚƌĂů&ŝďĞƌĐŽŵϰϴĨƵƐŝŽŶƐŽƐŝŵŝůĂƌ͘
ĂŝǆĂĚ͛ĂĐĐĠƐDŽĚĞůKzKddŽƐŝŵŝůĂƌ͘


ů͛ĂŶŶĞǆϳĞƐƚƌŽďĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſŝĐŽŶŶĞǆŝſĂŵďŵĠƐĚĞƚĂůů͘^͛ŚĂĚĞƚŝŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞƋƵĞ
ĂƋƵĞƐƚĚŽĐƵŵĞŶƚƉƌĞǀĂůƐŽďƌĞů͛ĂŶŶĞǆĂůůăŽŶŚŝŚĂŐŝĐŽŶƚƌĂĚŝĐĐŝŽŶƐ͘







3jJLQD

3jJLQD

860

,0,,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD

,0,,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD

KWWSDMXQWDPHQWEDUFHORQDFDWLPL

KWWSDMXQWDPHQWEDUFHORQDFDWLPL





 ,17(*5$&,Ï$;$5;$'(/61286(/(0(176

 (175(*$'2&80(17$&,Ï$6%8,/7),1$/'¶2%5$

ů ŵĂŶƚĞŶŝĚŽƌ ĚĞ ůĂ ǆĂƌǆĂ ƐĞƌă ů͛ĞŶĐĂƌƌĞŐĂƚ ĚĞ ůĂ ĐŽŶŶĞǆŝſ ĨşƐŝĐĂ ĨŝŶĂů Ă ůĂ ǆĂƌǆĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚ ĂĐƚŝǀĂ͕ ůĂ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſ ŝ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſ Ă ůĞƐ ďĂƐĞƐ ĚĞ ĚĂĚĞƐ ĚĞů ĂũƵŶƚĂŵĞŶƚ ĚĞůƐ ŶŽƵƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ĚĞů  ăŵďŝƚ ĚĞů
ƉƌŽũĞĐƚĞ͘

 2EUDFLYLO

ůĚŽĐƵŵĞŶƚƐͲƵŝůƚĚĞůĂŽďƌĂĐŝǀŝůŚĂĚ͛ŝŶĐůŽƵƌĞ͗
ϭ͘ WůăŶŽůƐĚĞůƐƉƌŝƐŵĞƐŝĂƌƋƵĞƚĞƐƋƵĞŝŶĐůŽŐƵŝ͘
Ă͘ >ŽĐĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞůĞƐĂƌƋƵĞƚĞƐĂŵďůĞƐƐĞǀĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͘
ď͘ ZĞĐŽƌƌĞŐƵƚĚĞůƐƉƌŝƐŵĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶƚŶŽŵďƌĞĚĞƚƵďƐŝĚŝăŵĞƚƌĞ͘
Đ͘ ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞƚŽƚƐĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐĂĐŽŶŶĞĐƚĂƌ;ƐĞŵăĨŽƌƐ͕ƌĞŐ͕ĞŶůůƵŵĞŶĂƚ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘

Ϯ͘ &ŝƚǆĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞĐĂĚĂĂƌƋƵĞƚĂƋƵĞŝŶĐůŽŐƵŝ͗
Ă͘ ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐŝĞƐƋƵĞŵĂĚ͛ĂŝǆĞĐĂŵĞŶƚ͘
ď͘ ŽŽƌĚĞŶĂĚĞƐĞŶdZ^ϴϵƉĞƌůĂƐĞǀĂŐĞŽůŽĐĂůŝƚǌĂĐŝſ͘
Đ͘ ƐƋƵĞŵĂ Ě͛ĂďĂƚŝŵĞŶƚ ĚĞ ůĞƐ ƋƵĂƚƌĞ ĐĂƌĞƐ Ăŵď ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſ ĚĞůƐ ƉƌŝƐŵĞƐ
ĞǆŝƐƚĞŶƚƐ͘
ŝ͘ ǆĞŵƉůĞ͗

WĞƌĂƋƵĞƐƚĂƌĂſ͕ĞůƉƌŽũĞĐƚĞŚĂĚ͛ŝŶĐůŽƵƌĞƵŶĂƉĂƌƚŝĚĂƉĞƌů͛ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌƋƵĞŝŶĐůŽŐƵŝ͗
•
•
•
•

ŽŶŶĞǆŝſĨŝŶĂůĚĞůĂŶŽǀĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĂůĂǆĂƌǆĂĞǆŝƐƚĞŶƚĂĐƚŝǀĂ͘
ŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſĚĞůƐŶŽƵƐĞůĞŵĞŶƚƐ͘
/ŶƚĞŐƌĂĐŝſĂůĞƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĞƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĐĂĚĂƐĞƌǀĞŝ͘
ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŝĂůƚĂĚĞůƐƐĞƌǀĞŝƐĂůĞƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĞƐŝďĂƐĞƐĚĞĚĂĚĞƐĚĞů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ͘

 (175(*$'(352-(&7((;(&87,87,&
 2EUDFLYLO

ůƉƌŽũĞĐƚĞĞǆĞĐƵƚŝƵĚ͛ŽďƌĂĐŝǀŝůŚĂĚ͛ŝŶĐůŽƵƌĞƉĞƌůĂƉĂƌƚĚĞůĂǆĂƌǆĂd/͗
ϭ͘ DĞŵžƌŝĂŽŶƐ͛ŝŶĐůŽŐƵŝĞůƌĞƐƵŵĚĞůĂǆĂƌǆĂd/ŽďũĞĐƚĞĚĞƉƌŽũĞĐƚĞ͘
Ϯ͘ ŶŶĞǆĂůĂŵĞŵžƌŝĂ͕ŽŶĞƐĚĞƐĐƌŝŐƵŝůĂǆĂƌǆĂd/ŽďũĞĐƚĞĚĞƉƌŽũĞĐƚĞ͘
ϯ͘ WůăŶŽůƐĚĞůƐƉƌŝƐŵĞƐŝĂƌƋƵĞƚĞƐƋƵĞŝŶĐůŽŐƵŝ͘
Ă͘ >ŽĐĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞůĞƐĂƌƋƵĞƚĞƐĂŵďůĞƐƐĞǀĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͘
ď͘ ZĞĐŽƌƌĞŐƵƚĚĞůƐƉƌŝƐŵĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶƚŶŽŵďƌĞĚĞƚƵďƐŝĚŝăŵĞƚƌĞ͘
Đ͘ WůăŶŽůƐĚĞĚĞƚĂůůĚĞůĂƌĂƐĂŝĂƌƋƵĞƚĞƐ͕ŽŶƐ͛ŝŶĚŝƋƵŝůĂŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĂdͲũĂůĂ
ƚĂƉĂ͘
Ě͘ ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞƚŽƚƐĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐĂĐŽŶŶĞĐƚĂƌ;ƐĞŵăĨŽƌƐ͕ƌĞŐ͕ĞŶůůƵŵĞŶĂƚ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
ϰ͘ WƌĞƐƐƵƉŽƐƚ ĚĞ ůĂ ǆĂƌǆĂ d/ Ě͛ŽďƌĂ Đŝǀŝů͕ ƋƵĞ ƌĞĨůĞĐƚĞŝǆŝ Ğů ĚĞĨŝŶŝƚ Ă ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſ
ŐƌăĨŝĐĂ͘
ϱ͘ DŽĚĞů/DĚĞůĂǆĂƌǆĂd/ĞŶĨŽƌŵĂƚ/&Ϯǆϯ͕ƐŝƐ͛ĞƐĐĂƵ͘


Ě͘ &ŽƚŽŐƌĂĨŝĞƐĚĞů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞĐĂĚĂƐĐƵŶĂĚĞůĞƐϰĐĂƌĞƐĚĞů͛ĂƌƋƵĞƚĂŽŶƐ͛ĂƉƌĞĐŝŢ
ĐůĂƌĂŵĞŶƚ ĞůƐ ƉƌŝƐŵĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚƐ ŝ ů͛ĂŶĐŽƌĂƚŐĞ ĚĞ ůĞƐ ǀĂůŽŶĞƐ ŝ ĐĂŝǆĞƐ ĚĞ
Ě͛ĞŵƉŝƵůĂŵĞŶƚĞŶĐĂƐĚĞƋƵĞĞǆŝƐƚĞŝǆŝŶ͘
Ğ͘ &ŽƚŽŐƌĂĨŝĂĚĞů͛ĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ĂŵďůĂƚĂƉĂŽďĞƌƚĂŝƚĂŶĐĂĚĂŽŶƐ͛ĂƉƌĞĐŝŢĐůĂƌĂŵĞŶƚůĂ
ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſ ͞dͲũ͟  Ăŵď ƌĞĨĞƌğŶĐŝĂ ĚĞůƐ ǀŽůƚĂŶƚƐ ƉĞƌ Ă ĨĂĐŝůŝƚĂƌ ůĂ ƐĞǀĂ
ůŽĐĂůŝƚǌĂĐŝſ͘

ϯ͘ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚƌĞŶĂƚŐĞŝŽďƚƵƌĂĐŝſĚĞůƐƉƌŝƐŵĞƐĚĞůĞƐĂƌƋƵĞƚĞƐ͘

 2EUDPHFjQLFD

ůƉƌŽũĞĐƚĞĞǆĞĐƵƚŝƵĚ͛ŽďƌĂŵĞĐăŶŝĐĂŚĂĚ͛ŝŶĐůŽƵƌĞƉĞƌůĂƉĂƌƚĚĞůĂǆĂƌǆĂd/͗
ϭ͘ WůăŶŽůƐĚĞůƐƉƌŝƐŵĞƐŝĂƌƋƵĞƚĞƐĂŵď͗
Ă͘ ZĞĐŽƌƌĞŐƵƚĚĞůĞƐĨŝďƌĞƐ͘
ď͘ ZĞĐŽƌƌĞŐƵƚĚĞůƐĐĂďůĞƐĞůğĐƚƌŝĐƐ͘
Đ͘ hďŝĐĂĐŝſĚĞƚŽƚƐĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐĐŽŶŶĞĐƚĂƚƐ͗
ŝ͘ ĂŝǆĞƐĞŵƉŝƵůĂĚƵƌĞƐ͘
ŝŝ͘ ƌŵĂƌŝƐ͘
ŝŝŝ͘ ^ŵĂƌƚĞůůƐ͘
ŝǀ͘ ƚĐ͘

ϰ͘ ĞƌƚŝĨŝĐĂƚĚĞŵĂŶĚƌŝůĂƚĚĞůĞƐĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐƉĞƌƵŶůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞǆƚĞƌŶĂůĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ͘
ϱ͘ DŽĚĞů/DƐͲƵŝůƚĞŶĨŽƌŵĂƚ/&Ϯǆϯ͕ƐŝƐ͛ĞƐĐĂƵ͘

Ϯ͘ ƐƋƵĞŵĂĚĞůĂĐŽŶŶĞǆŝſůžŐŝĐĂĚĞƚŽƚƐĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐ͘



ϯ͘ ƐƋƵĞŵĂĚĞůĂĐŽŶŶĞǆŝſĨşƐŝĐĂĚĞƚŽƚƐĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐ͘



ϰ͘ WƌĞƐƐƵƉŽƐƚĚ͛ŽďƌĂŵĞĐăŶŝĐĂĚĞůĂǆĂƌǆĂd/͕ƋƵĞƌĞĨůĞĐƚĞŝǆŝĞůĚĞĨŝŶŝƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſ



ŐƌăĨŝĐĂ͘








3jJLQD

3jJLQD

861

,0,,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD
KWWSDMXQWDPHQWEDUFHORQDFDWLPL



 2EUDPHFjQLFD

ůĨŝŶĂůŝƚǌĂƌůĂŽďƌĂŵĞĐăŶŝĐĂ͕ĐĂůĚƌăĨĞƌĞŶƚƌĞŐĂĚĞů͛ƐͲƵŝůƚĚĞůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĂŵďůĂƐĞŐƺĞŶƚ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ͗
ϭ͘ WůăŶŽůƐĚĞůƐƉƌŝƐŵĞƐŝĂƌƋƵĞƚĞƐĂŵď͗
Ă͘ ZĞĐŽƌƌĞŐƵƚĚĞůĞƐĨŝďƌĞƐ͘
ď͘ ZĞĐŽƌƌĞŐƵƚĚĞůƐĐĂďůĞƐĞůğĐƚƌŝĐƐ͘
Đ͘ hďŝĐĂĐŝſĚĞƚŽƚƐĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐĐŽŶŶĞĐƚĂƚƐ͗
ŝ͘ ĂŝǆĞƐĞŵƉŝƵůĂĚƵƌĞƐ͘
ŝŝ͘ ƌŵĂƌŝƐ͘
ŝŝŝ͘ ^ŵĂƌƚĞůůƐ͘
ŝǀ͘ ƚĐ͘
Ϯ͘ ƐƋƵĞŵĂĚĞůĂĐŽŶŶĞǆŝſůžŐŝĐĂĚĞƚŽƚƐĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐ͘
ϯ͘ ƐƋƵĞŵĂĚĞůĂĐŽŶŶĞǆŝſĨşƐŝĐĂĚĞƚŽƚƐĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐ͘
ϰ͘ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐƚğĐŶŝƋƵĞƐĚĞƚŽƚƐĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐŝŶƐƚĂůͼůĂƚƐ͗
Ă͘ &ŝďƌĂžƉƚŝĐĂ͘
ď͘ ĂďůĞĞůğĐƚƌŝĐ͘
Đ͘ ƋƵŝƉƐĚĞǆĂƌǆĂ͘
Ě͘ WƵŶƚtŝĨŝ͘
Ğ͘ ƚĐ͘
ϱ͘ ZĞƉŽƌƚĂƚŐĞ ĨŽƚŽŐƌăĨŝĐ ĚĞůƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ŝŶƐƚĂůͼůĂƚƐ Ăŵď ĚĞƚĂůů ĚĞ ůĂ ƐĞǀĂ ƌĞƚŽůĂĐŝſ
ĂƐƐŽĐŝĂĚĂ͗
Ă͘ ^ŵĂƌƚĞůůƐ͘
ď͘ ĂŝǆĞƐĞŵƉŝƵůĂĚƵƌĞƐ͘
Đ͘ ƌŵĂƌŝƐ͘
Ě͘ ƋƵŝƉƐĚĞǆĂƌǆĂ͘
Ğ͘ ZĞĐŽƌƌĞŐƵƚĚĞůƐĐĂďůĞƐƉĞƌĐĂĚĂƉĂƐĚ͛ĂƌƋƵĞƚĂ͘
Ĩ͘ ƚĐ͘
ϲ͘ dĂƵůĂĂŵďŶƷŵĞƌŽĚĞƐğƌŝĞĚĞƚŽƚƐĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐĚĞǆĂƌǆĂ͘
ϳ͘ ĂƌƚĞƐĚ͛ĞŵƉŝƵůĂĚƵƌĞƐĚĞĨŝďƌĂĚĞƚŽƚĞƐůĞƐĐĂŝǆĞƐ͘
ϴ͘ DĞƐƵƌĞƐĚĞƌĞĨůĞĐƚŽŵĞƚƌŝĂĚĞƚŽƚƐĞůƐĞŶůůĂĕŽƐ͘
ϵ͘ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſĂĐĂƌƌĞŐĂƌƉĞƌů͛ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌĂůĂǆĂƌǆĂ͗
Ă͘ ĂƌƌĞŐĂĂWyĚĞƚŽƚĞƐůĞƐŶŽǀĞƐƐĞƵƐĂŵďĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞƐĂƐƐŽĐŝĂĚĞƐ͘
ď͘ ĂƌƌĞŐĂĂWyĚĞƚŽƚƐĞůƐŶŽƵƐĞůĞŵĞŶƚƐ͘
Đ͘ ĂƌƌĞŐĂĂWyĚĞƚŽƚĞƐůĞƐƌƵƚĞƐĚĞůƐŶŽƵƐƐĞƌǀĞŝƐ͘
Ě͘ ĐƚƵĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞůĞƐďĂƐĞƐĚĞĚĂĚĞƐǆĐĞů͕͘Ŭŵǌ͕sŝƐŝŽ͘͘͘ĂŵďĞůƐŶŽƵƐĞůĞŵĞŶƚƐ͘


3jJLQD
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,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO





3jJLQDGH

 3/$12/6

 ([HFXFLyLYDOLGDFLy 
 ,QVWDOÂODFLyGHFDQDOHWDPHWjOÂOLFDL39& 
 (VWHVDGHOFDEOHGHILEUDzSWLFDVREUHLQIUDHVWUXFWXUDVRWHUUDGD 
 (VWHVDSHUIDoDQDLW~QHOV  
 ,QVWDOÂODFLyFDL[DHPSDOPDPHQWLIXVLRQV  
 ,QVWDOÂODFLyG¶LQIUDHVWUXFWXUDDFODYHJXUHDP  
 0HVXUHVGHOFDEOHGHILEUDzSWLFD 
 ,GHQWLILFDFLyGHFDEOHMDWLHTXLSV 


35(6&5,3&,2167Ê&1,48(6,0,±$-817$0(17'(%$5&(/21$

 0$7(5,$/6,68%0,1,675$0(17  
 3UHVFULSFLRQVFRPXQVDWRWVHOVPDWHULDOV 
 7XEPHWjOÂOLF  
 &DQDOPHWjOÂOLFD 

 ,167$/ā/$&,216

 (;(&8&,Ï,9$/,'$&,Ï  
 &DQDOLW]DFLyVRWHUUDGDFRQYHQFLRQDOLPLQLUDVD 
 &DQDOLW]DFLyDJDOHULHVYROWHVLW~QHOV 
 ,QVWDOÂODFLySHULFRQVPDUFVLWDSHV 
 7DODGUHVLSHUIRUDFLRQV  
 6XEFRQGXFWDWGHFDQDOLW]DFLRQVH[L]WHQWVLQFORHQWVDQHMDPHQWPDQGULODWL
LQVWDOÂODFLyILOJXLD  
 &DOHV  
 7UHEDOOVDUTXHROzJLFV  

 0$7(5,$/6,68%0,1,675$0(176 
 3UHVFULSFLRQVFRPXQHVDWRWVHOVPDWHULDOV 
 6RUUHVLVDXORQV 
 7HUUUHV 
 &LPHQWV  
 &DOoV  
 /OLJDWVKLGURFDUERQDWV  
 $LJXDSHUDIRUPLJRQV  
 )RUPLJRQVHVWUXFWXUDOV  
 $FHU  
 $FHUHQPDOOHVHOHFWURVROGDGHV 
 0RUWHUVVHQVHDGGLWLXV  
 (VWUHEDGHVLDSXQWDODPHQWV  
 (QFRIUDWV  
 3HFHVUHFWHVGHIRUPLJyDPEULJRODSHUDYRUDGHV  
 3DQRWV  
 0HVFOHVELWXPLQRVHVHQFDOHQW 
 7XEVGH3ROLHWLOH 
 2EWXUDGRUVGHFRQGXFWHV  
 )LO*XLD  
 &LQWDREDQGDGHVHQ\DOLW]DFLy 
 6HSDUDGRUV 
 0DOOD*HRWq[WLO 
 %DVHVLVXEEDVHVGH7278  
 3HULFRQV  
 7DSHVLPDUFV 
 $OWUHVPDWHULDOVREUDFLYLO 

0$,*

'DWD

 5HJLVWUHVGH39& 
 &DEOHGHILEUDzSWLFD  
 5HSDUWLGRUVzSWLFV  
 3LJ7DLOV  
 -XPSHUV  
 &DL[HVG¶HPSDOPDPHQW 
 (OHPHQWVG¶HWLTXHWDWJHSHUDFDEOHVLHOHPHQWVSDVVLXV  

&ROāOHJLDWQ

6U'DQLHO2UWV5RV
(QJLQ\HUGH7HOHFRPXQLFDFLy

 2%5$&,9,/ 



3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV



$XWRUVGHOSURMHFWH


,167,787081,&,3$/'¶,1)250¬7,&$,0,

35(6&5,3&,2167Ê&1,48(6$-817$0(17'(%$5&(/21$

864
,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO

&RQWLQJXWPj[LPGHILQVTXHSDVVHQSHOWDPtVPP 81(B(1 
x *UDQXODWJUXL[XW
R *UDQXODWDUURGRQLW HQSHV
R *UDQXODWPDW[XFDWQRFDOFDUL HQSHV




3jJLQDGH

3jJLQDGH

 &RQGLFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQWLHPPDJDW]HPDWJH

6XEPLQLVWUDPHQWLHPPDJDW]HPDWJHGHPDQHUDTXHQRV¶DOWHULQOHVVHYHVFRQGLFLRQV

, &RQGLFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQW

&DGD FjUUHJD GH JUDQXODW KD G¶DQDU LGHQWLILFDGD DPE XQ IXOO GH VXEPLQLVWUDPHQW TXH KD G¶HVWDU D
GLVSRVLFLyGHOD'2LHQHOTXHKLFRQVWDUDQFRPDPtQLPOHVGDGHVVHJHQWV

x 1RPGHOVXEPLQLVWUDGRU
x 1~PGHVqULHGHOIXOOGHVXEPLQLVWUDPHQW
x 1RPGHODFDQWHUD
x 'DWDGHOOOLXUDPHQW
x 1RPGHOSHWLFLRQDUL
x 7LSXVGHJUDQXODW
x 4XDQWLWDWGHJUDQXODWVXEPLQLVWUDW
x 'HQRPLQDFLyGHOJUDQXODW G' 
x ,GHQWLILFDFLyGHOOORFGHVXEPLQLVWUDPHQW

,,, 6RUUDSHUDODFRQIHFFLyGHPRUWHUV

/DFRPSRVLFLyJUDQXORPqWULFDKDGHTXHGDUGLQWUHGHOVOtPLWVVHJHQWV

7DPtV81(PP
3HUFHQWDWJH HQ SHV TXH &RQGLFLRQV
SDVVDSHOWDPtV

$
$ 

%
 % 

&
 & 

'
 ' 

(
 L 

)
 ) 

*
 * 
$OWUHVFRQGLFLRQV

&' 
'L 
&L 


0LGDGHOVJUjQXOV GHOJUXL[GHOMXQW
&RQWLQJXWGHPDWqULHVSHUMXGLFLDOV 

3HU DVVROLU XQD GRVLILFDFLy DGLHQW DPE OD TXH HV SXJXL REWHQLU IRUPLJRQV TXH FRPSOHL[LQ OHV
FRQGLFLRQV TXH HQ FDGD FDV V¶H[LJHL[HQ HO &RQWUDFWLVWD SURSRVDUj D OD '2 OD GRVLILFDFLy GH OHV
GLIHUHQWVPLGHVG¶jULGVDXWLOLW]DUDODFRPSRVLFLyGHFDGDWLSXVGHIRUPLJyUHDOLW]DQWSUqYLDPHQWHOV
FRUUHVSRQHQWVDVVDMRVGH/DERUDWRULLFRPSOLPHQWWRWHVOHVSUHVFULSFLRQVGHO (+(





35(6&5,3&,2167Ê&1,48(6,0,±$-817$0(17'(%$5&(/21$


(TXLYDOHQWGHVRUUD ($9 81(B(1 
R 3HUDREUHVHQDPELHQWV,,,DERDFDSFODVVHHVSHFtILFDG¶H[SRVLFLy! 
R 5HVWDGHFDVRV! 

)UHGDELOLWDW 81(  
$EVRUFLyG¶DLJXD 81(L81(  

% 6RUUDGHSHGUDFDOFjULDSHUDODFRQIHFFLyGHIRUPLJRQV

&RQWLQJXWPj[LPGHILQVTXHSDVVHQSHOWDPtVPP 81(B(1 
x *UDQXODWJUXL[XW
R *UDQXODWDUURGRQLW HQSHV
x *UDQXODWIL
R *UDQXODWDUURGRQLW HQSHV
R *UDQXODW PDW[XFDW FDOFDUL SHU D REUHV VRWPHVHV D H[SRVLFLy ,,,D E F ,9 R DOJXQD
FODVVHHVSHFtILFDG¶H[SRVLFLy HQSHV
R *UDQXODW PDW[XFDW FDOFDUL SHU D REUHV VRWPHVHV D H[SRVLFLy , ,,D E R FDS FODVVH
HVSHFtILFDG¶H[SRVLFLy HQSHV

9DORUEODXGHPHWLOq 81( 
x 3HUDREUHVVRWPHVHVDH[SRVLFLy,,,DERDFDSFODVVHHVSHFtILFDG¶H[SRVLFLy HQ
SHV
x 5HVWDGHFDVRV HQSHV

/¶jULGJURVDXWLOLW]DUHQIRUPLJRQVVHUjJUDYDQDWXUDORSURFHGHQWGHO¶HPPDW[XFDPHQWLRWULWXUDFLyGH
URFD GH SHGUHUD R JUDYHUHV 6L HOV jULGV SURFHGHL[HQ GH O¶HPPDW[XFDPHQW HV UHEXWMDUj DEDQV
G¶DTXHVWD RSHUDFLy OD URFD PHWHRULW]DGD (Q HO FDV TXH V¶REWLQJXL SHU WULWXUDFLy OD IRUPD GH OHV
SDUWtFXOHVKDXUjGHVHUDSUR[LPDGDPHQWF~ELFDUHEXWMDQWQHOHVSODQHVLRDOODUJDGHV(VGHILQHL[SHU
SDUWtFXODSODQDRDOODUJDGDDTXHOODTXHODGLPHQVLyPj[LPDGHODTXDOVLJXLPDMRUTXHFLQFYHJDGHVOD
GLPHQVLy PtQLPD (Q TXDOVHYRO FDV O¶jULG HV FRPSRQGUj G¶HOHPHQWV QHWV VzOLGV UHVLVWHQWV
G¶XQLIRUPLWDWUDRQDEOHVHQVHSROVEUXWtFLDDUJLODRDOWUHVPDWqULHVHVWUDQ\HV



, 6RUUDGH0DUEUH%ODQF

%DUUHMDDPEJUDQXODWVEODQFVGLIHUHQWVGHOPDUEUH

,, 6RUUDSHUDODFRQIHFFLyGHIRUPLJRQV

5HXQLUDQOHVFRQGLFLRQVSUHVFULWHVDO¶DUWLFOHqGHO (+(

&DOGUjTXHVLJXLQVXILFLHQWPHQWFRQVLVWHQWVLFDSDoRVGHUHVLVWLUHOVDJHQWVDWPRVIqULFVVHQVHWUHQFDU
VH R GHVFRPSRQGUH¶V SHU OD TXDO FRVD OD VHYD SRURVLWDW KDXUj GH VHU LQIHULRU DO WUHV SHU FHQW  
SURFXUDQWUHGXLUDOPtQLPOHVPDQLSXODFLRQVDPEHOVjULGVGHVSUpVGHODVHYDFODVVLILFDFLyLSUHQHQW
OHVPHVXUHVQHFHVVjULHVSHUHYLWDUQHODVHJUHJDFLyLODIRUPDFLyGHIRUPDWVGHILFLHQWV

/HVSULQFLSDOVFDUDFWHUtVWLTXHVVyQ

x 0LGDGHOVJUjQXOV 7DPtV81(B(1  PP
x 7HUURVVRVG¶DUJLOD 81(  HQSHV
x 3DUWtFXOHVWRYHV 81( 
x 0DWHULDOUHWLQJXWSHOWDPtV 81(B(1 LTXHVXUDHQXQOtTXLGGHSHVHVSHFtILF
JFP 81(  HQSHV
x &RPSRVWRVGHVRIUHH[SUHVVDWVHQ62LUHIHULWVDJUDQXODWVHF 81(B(1  
HQSHV
x 5HDFWLYLWDWSRWHQFLDODPEHOVjOFDOLVGHOFLPHQW 81( 1XOÂOD
x 6XOIDWV VROXEOHV HQ jFLG H[SUHVVDWV HQ 62 L UHIHULWV DO JUDQXODW VHF 81(B(1    
HQSHV
x &ORUXUVH[SUHVVDWVHQ&OLUHIHULWVDOJUDQXODWVHF 81((;3 
R )RUPLJyDUPDWRHQPDVVDDPEDUPDGXUHVGHILVVXUDFLy HQSHV
R )RUPLJySUHWLEDW HQSHV
R ,yFORUWRWDODSRUWDWSHUFRPSRQHQWVG¶XQIRUPLJyQRSRWVXSHUDU
 3UHWLEDW SHVGHFLPHQW
 $UPDW SHVGHFLPHQW
 (QPDVVDDPEDUPDGXUDGHILVVXUDFLy SHVGHFLPHQW
x (VWDELOLWDW 81( 
R 3qUGXDGHSHVDPEVXOIDWVzGLF 
R 3qUGXDGHSHVDPEVXOIDWPDJQqVLF 

/DKXPLWDWVXSHUILFLDOGHODVRUUDKDXUjGHURPDQGUHFRQVWDQWFRPDPtQLPDFDGDMRUQDGDGHWUHEDOO
(O &RQWUDFWLVWD KDXUj GH SUHQGUH OHV PHVXUHV QHFHVVjULHV SHU D DVVROLUKR L WLQGUj HOV PLWMDQV SHU
SRGHUGHWHUPLQDUQHHQREUDHOYDORUG¶XQDPDQHUDUjSLGDLHILFLHQW

+LKDGRVWLSXVGHVRUUDSHUDODFRQIHFFLyGHIRUPLJRQVVHJRQVHOVHXRULJHQ

$ 6RUUDGHSHGUDJUDQtWLFDSHUDODFRQIHFFLyGHIRUPLJRQV
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x *UDQXODWIL
R *UDQXODWDUURGRQLW HQSHV
R *UDQXODWPDW[XFDWQRFDOFDULSHUDREUHVVRWPHVHVDH[SRVLFLy,,,DEF,9RDDOJXQD
FODVVHHVSHFtILFDG¶H[SRVLFLy HQSHV
R *UDQXODW PDW[XFDW QR FDOFDUL SHUD REUHV VRWPHVHV D H[SRVLFLy ,,,DE R D FDS FODVVH
HVSHFtILFDG¶H[SRVLFLy HQSHV

3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV



,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO

 'HILQLFLyL&DUDFWHUtVWLTXHV

6RUUD SURFHGHQW GH URTXHV FDOFjULHV URTXHV JUDQtWLTXHV PHWHRULW]DGHV R PDUEUHV EODQFV L GXUV
$TXHVWVHOHPHQWVV¶REWLQGUDQSHUH[FDYDFLyLV¶KDXUjGHUHWLUDUSUqYLDPHQWODFDSDYHJHWDO

(VFRQVLGHUHQHOVVHJHQWVWLSXV

x 6RUUDGHPDUEUHEODQF
x 6RUUDSHUDFRQIHFFLyGHIRUPLJRQVG¶RULJHQ
R 'HSHGUDFDOFjULD
R 'HSHGUDJUDQtWLFD
x 6RUUDSHUDFRQIHFFLyGHPRUWHUV

(OV JUjQXOV KDQ GH WHQLU IRUPD DUURGRQLGD R SROLqGULFD /D FRPSRVLFLy JUDQXORPqWULFD KD GH VHU
DGHTXDGD DO VHX ~V L VL QR FRQVWD OD TXH HVWDEOHL[L H[SOtFLWDPHQW OD '2 1R KD GH WHQLU DUJLOHV
PDUJHVRDOWUHVPDWHULDOVHVWUDQ\V$PpVDPpVV¶KDGHFRPSOLUTXH

x &RQWLQJXWGHSLULWHVRG¶DOWUHVVXOIXUVR[LGDEOHV
x &RQWLQJXWGHPDWqULDRUJjQLFD 81( %DL[RQXO

/HV FDUDFWHUtVWLTXHV GLIHUHQFLDGRUHV GH FDGD WLSXV GH VRUUD VyQ OHV TXH V¶HVSHFLILTXHQ HQ HOV
VHJHQWVDSDUWDWV


 6RUUHVLVDXORQV

 3UHVFULSFLRQVFRPXQHVDWRWVHOVPDWHULDOV

7RWVHOVHTXLSVFDEOHVLPDWHULDOVTXHV¶XWLOLW]LQDOµREUDFLYLOFRPSOLUDQHOVHJHQW

x (VWDUDQIDEULFDWVG¶DFRUGDPEOHVQRUPDWLYHVYLJHQWV
x 6HUDQGHERQDTXDOLWDW
x 6HUDQGHIDEULFDFLyQRUPDOLW]DGDLFRPHUFLDOLW]DWVHQHOPHUFDWQDFLRQDO
x 7LQGUDQOHVFDSDFLWDWVTXHV¶HVSHFLILTXHQSHUDFDGDVFXQG¶HOOV
x (VPXQWDUDQVHJXLQWOHVHVSHFLILFDFLRQVLUHFRPDQDFLRQVGHFDGDIDEULFDQWVHPSUHTXHQRHV
FRQWUDGLJXLQDPEOHVG¶DTXHVWGRFXPHQW
x (VWDUDQ LQVWDOÂODWV RQ V¶LQGLTXL GH IRUPD TXH SXJXL UHDOLW]DUVH HO PDQWHQLPHQW R UHSDUDFLy L
O¶LQVWDOÂODGRU KDXUj GH SUHYHXUH HOV HVSDLV QHFHVVDULV HQFDUD TXH QR HVWLJXLQ LQLFLDOPHQW
HVSHFLILFDWV


 0$7(5,$/6,68%0,1,675$0(176



 2%5$&,9,/



3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV



865

7HUUUHV

,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO

'HVFULSFLy
&RQWLQJXWHQSHVGHSHGUHVGH'!FP
$/tPLWOtTXLG // 
%/tPLWOtTXLG // 
ËQGH[GHSODVWLFLWDW
,ËQGH[&%5 1/7 
&RQWLQJXWGHPDWqULDRUJjQLFD

,9 7HUUDWROHUDEOH

'HVFULSFLy
(OHPHQWVGHPLGDVXSHULRUDFP
/tPLWOtTXLG 1/7 
'HQVLWDWGHO3UyFWRUQRUPDO
ËQGH[&%5 1/7 
,QIODPHQWGLQVGHO¶DVVDLJ&%5
&RQWLQJXWGHPDWqULDRUJjQLFD

,,, 7HUUDDGHTXDGD

9DORU



! [// 
!


9DORU
1XO

NJGP
!





.

















6

















'
3
9



























 

 








 

 




/

















'HVFULSFLy
3HUFHQWDWJHHQPDVVDGHOIXPGHVtOLFH
3HUFHQWDWJH HQ PDVVD GH FRPSRQHQW
FDOFDUL
3HUFHQWDWJH HQ PDVVD GH FRPSRQHQWV
DGGLFLRQDOV
ILOOHU R FDS GHOV FRPSRQHQWV SULQFLSDOV
TXHQRVLJXLQ
HVSHFtILFVGHOVHXWLSXV 
3HUFHQWDWJHHQPDVVDG¶DGGLWLXV
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3jJLQDGH

. &OLQNHU6 (VFzULDVLGHU~UJLFD' )XPGHVtOLFH3 3XW]RODQDQDWXUDO9 &HQGUHVYRODQWV/
)LOOHUFDOFDUL 

'HVLJQDFLy
&(0,
&(0,,$6
&(0,,%6
&(0,,$'
&(0,,$3
&(0,,%3
&(0,,$9
&(0,,%9
&(0,,$/
&(0,,$0
&(0,,%0
&(0,,,$
&(0,,,%
&(0,9$
&(0,9%
&(09$

% &DUDFWHUtVWLTXHVPHFjQLTXHVLItVLTXHV

5HVLVWqQFLDDFRPSUHVVLyHQ1PP 81((1 

&ODVVH
5HVLVWqQFLDLQLFLDO 5HVLVWqQFLDQRUPDO
5HVLVWHQW

GLHV
GLHV
GLHV

!  !   
5
!  !   

!  !   
5
!  !   

!  !  

!  !  














3jJLQDGH

 'HILQLFLyLFDUDFWHUtVWLTXHVGHOVHOHPHQWV

&RQJORPHUDQWKLGUjXOLFIRUPDWSHUGLIHUHQWVPDWHULDOVLQRUJjQLFVILQDPHQWGLYLGLWVTXHDPDVVDWVDPE
DLJXDIRUPHQXQDSDVWDTXHPLWMDQoDQWXQSURFpVG¶KLGUDWDFLyHQGXUHL[LXQFRSHQGXULWFRQVHUYDOD
VHYDUHVLVWqQFLDLHVWDELOLWDWILQVLWRWVRWDO¶DLJXD

(VFRQVLGHUDUDQHOVFLPHQWVUHJXODWVSHUODQRUPD5&DPEOHVFDUDFWHUtVWLTXHVVHJHQWV

x &LPHQWVFRPXQV &(0 
x &LPHQWVG¶DOXPLQDWGHFDOo &$&5 
x &LPHQWVEODQFV %/ 

 &LPHQWV

 0DQLSXODFLyLHPPDJDW]HPDWJH

(Q FDPLy GH WUDEXF L FDOGUj  GLVWULEXLUKR HQ PXQWV XQLIRUPHV D WRWD O¶jUHD GH WUHEDOO DWHQHQW OHV
LQGLFDFLRQVGHOD'2

6¶KDXUj GH SURFXUDU HVWHQGUH OHV WHUUHV DO OODUJ GHO PDWHL[ GLD L GH PDQHUD TXH QR VH Q¶DOWHULQ OHV
FRQGLFLRQV




6¶KDXUjGHFRPSOLUDPEOD5HJODPHQWDFLyYLJHQWSHUDTXHVWPDWHULDOHQHVSHFLDODPEOHVFRQGLFLRQV
HVWDEOHUWHV HQ HO YLJHQW  3OLHJR GH 3UHVFULSFLRQHV 7pFQLFDV *HQHUDOHV SDUD 2EUDV GH &DUUHWHUDV \
3XHQWHVLOHVHVPHQHVDSURYDGHVSHUOHV2UGUHVGHO02370$
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x &LPHQWVUHVLVWHQWVDO¶DLJXDGHPDU 05 

(QHOFDVTXHHOPDWHULDOV¶XWLOLW]LHQREUDS~EOLFDO¶DFRUGGH*RYHUQGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGH
GHMXQ\GHH[LJHL[TXHHOVPDWHULDOVVLJXLQGHTXDOLWDWFHUWLILFDGDRSXJXLQDFUHGLWDUXQQLYHOO
GH TXDOLWDW HTXLYDOHQW VHJRQV OHV QRUPHV DSOLFDEOHV DOV HVWDWV PHPEUHV GH OD XQLy (XURSHD R GH
O¶$VVRFLDFLy(XURSHDGH/OLXUH&DQYL

7DPEpHQDTXHVWFDVHVSURFXUDUjTXHDTXHVWVPDWHULDOVGLVSRVLQGHO¶HWLTXHWDHFROzJLFDHXURSHD
UHJXODGDHQHO5HJODPHQW&((REpDOWUHVGLVWLQWLXVGHOD&RPXQLWDW(XURSHD

+DGHVHUXQPDWHULDOJUDQXODUPROWILLHVWDGtVWLFDPHQWKRPRJHQLHQODVHYDFRPSRVLFLy

(OFLPHQWKDGHVHUFDSDoVLHVGRVLILFDLEDUUHMDDGHTXDGDPHQWDPEDLJXDLJUDQXODWVGHSURGXLUXQ
PRUWHURXQIRUPLJyTXHFRQVHUYLODVHYDFDSDFLWDWGHVHUPDQLSXODWHQXQWHPSVSURXOODUJLDVVROLUDO
ILQDOGHSHUtRGHVGHILQLWVHOVQLYHOOVHVSHFLILFDWVGHUHVLVWqQFLDLPDQWHQLUHVWDELOLWDWGHYROXPDOODUJ
WHUPLQL

1RKDGHWHQLUJUXPROOVQLSULQFLSLVG¶DJORPHUDFLy

(OVFRPSRQHQWVKDQGHFRPSOLUHOVUHTXLVLWVHVSHFLILFDWVHQHOFDStWROGHODQRUPD81(

, &DUDFWHUtVWLTXHVGHOVFLPHQWVFRPXQV &(0

5HODFLyHQWUHGHQRPLQDFLyLGHVLJQDFLyGHOVFLPHQWVVHJRQVHOWLSXV

 &LPHQWSzUWODQG&(0
 &LPHQWSzUWODQGDPEHVFzULD&(0,,$6L&(0,,%6
 &LPHQWSzUWODQGDPEIXPGHVtOLFH&(0,,$'
 &LPHQWSzUWODQGDPE3XW]RODQD&(0,,$3L&(0,,%3
 &LPHQWSzUWODQGDPEFHQGUHVYRODQWV&(0,,$9L&(0,,%9
 &LPHQWSzUWODQGFDOFDUL&(0,,$/
 &LPHQWSzUWODQGPL[W&(0,,$0L&(0,,%0
 &LPHQWGHIRUQDOW&(0,,,$L&(0,,,%
 &LPHQWSXW]ROjQLF&(0,9$L&(0,9%
 &LPHQWFRPSRVW&(09$

$ &DUDFWHUtVWLTXHVItVLTXHV

3HUFHQWDWJH HQ PDVVD GHOV FRPSRQHQWV SULQFLSDOV GHOV FLPHQWV QR HV FRQVLGHUHQ HO UHJXODGRU
G¶DGRUPLPHQWQLHOVDGGLWLXV 

3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV



,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO


7HUUHVQDWXUDOVSURYLQHQWVG¶H[FDYDFLyLG¶DSRUWDFLy(VFRQVLGHUHQHOVVHJHQWVWLSXV

x 7HUUDVHQVHFODVVLILFDU
x 7HUUDVHOHFFLRQDGD
x 7HUUDDGHTXDGD
x 7HUUDWROHUDEOH

, 7HUUDVHQVHFODVVLILFDU

/DFRPSRVLFLyJUDQXORPqWULFDLHOWLSXVKDQGHVHUHOVDGHTXDWVDOVHX~VLHOVTXHHVGHILQHL[LQDOD
SDUWLGDG¶REUD(QHOFDVTXHQRKLFRQVWpVVHUDQHOVTXHHVWDEOHL[LH[SOtFLWDPHQWOD'2

,, 7HUUDVHOHFFLRQDGD

'HVFULSFLy
9DORU
(OHPHQWVGHPLGDVXSHULRUDFP
1XO
(OHPHQWVTXHSDVVHQSHOWDPtVPP 
81( 
/tPLWOtTXLG 1/7 

ËQGH[GHSODVWLFLWDW

ËQGH[&%5 1/7 
!
,QIODPHQWGLQVGHO¶DVVDLJ&%5
1XO
&RQWLQJXWGHPDWqULDRUJjQLFD
1XO


 'HILQLFLy





 1RUPDWLYDGH&RPSOLPHQW2EOLJDWRUL

6255$3(5$/$&21)(&&,Ï'()250,*216
(+(,QVWUXFFLyQGH+RUPLJyQ(VWUXFWXUDO

6255$3(5$/$&21)(&&,Ï'(0257(56
1%()/0XURVUHVLVWHQWHVGHIjEULFDGHODGULOOR

6255(63(5$$/75(68626
1RKLKDQRUPDWLYDGHFRPSOLPHQWREOLJDWRUL




3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV



866

5 $OWDUHVLVWqQFLDLQLFLDO 

&$&$)
 
 
 
  
 
 
 

&OLQNHU




7LSXV
%/,
%/,,
%/9





$GGLFLRQV




3jJLQDGH



3jJLQDGH

 'HILQLFLyL&DUDFWHUtVWLTXHVGHO(OHPHQWV

&RQJORPHUDW REWLQJXW SHU FDOFLQDFLy GH PDWHULDOV FDOFDULV FRPSRVDGD SULQFLSDOPHQW SHU z[LGV R
KLGUz[LGVGHFDOFLDPERVHQVHz[LGVRKLGUz[LGVGHPDJQHVLLTXDQWLWDWVPHQRUVG¶z[LGVGHVLOLFLIHUUR
LDOXPLQL

(VFRQVLGHUHQHOVVHJHQWVWLSXV
 &DOoDPDUDGDHQSDVWD&/SHUDFRQVWUXFFLy
 &DOoDqULD&/SHUDFRQVWUXFFLy
 &DOoDqULDSHUHVWDELOLW]DFLyG¶HVSODQDGHV

6LpVDPDUDGDHQSDVWDKDG¶HVWDUDSDJDGDLEDUUHMDGDDPEDLJXDDPEODTXDQWLWDWMXVWDSHUREWHQLU
XQD SDVWD GH FRQVLVWqQFLD DGHTXDGD D O¶~V DO TXH HV GHVWLQL /D UHVWD GH FDUDFWHUtVWLTXHV VyQ OHV
PDWHL[HVTXHODGHOFDOoDqULD&/

1RKDGHWHQLUJUXPROOVQLSULQFLSLVG¶DJORPHUDFLy

 &DOoV


 1RUPDWLYDGH&RPSOLPHQW2EOLJDWRUL

5& 5HDO 'HFUHWR  GH  GH PDLJ SRU HO TXH V¶DSURYD OD LQVWUXFFLy SHU OD 5HFHSFLy GH
&LPHQWV 5& 
81(  ³&HPHQWRV &HPHQWRV FRPXQHV &RPSRVLFLyQ HVSHFLILFDFLRQHV \ FULWHULRV GH
FRQIRUPLGDG´



6L HO FLPHQW HV VXEPLQLVWUD HQ VDFV V¶KD G¶HPPDJDW]HPDU HQ XQ OORF VHF YHQWLODW SURWHJLW GH OD
LQWHPSqULHLVHQVHFRQWDFWHGLUHFWHDPEODWHUUDGHPDQHUDTXHQRV¶DOWHULQOHVVHYHVFRQGLFLRQV

7HPSVPj[LPG¶HPPDJDW]HPDWJHGHOVFLPHQWV
 &ODVVHVLPHVRV
 &ODVVHVPHVRV
 &ODVVHVPHV
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 &RQGLFLRQVGH6XEPLQLVWUDPHQWL(PPDJDW]HPDWJH

(OVXEPLQLVWUDPHQWKDGHJDUDQWLUTXHQRV¶DOWHULQOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHV

(OIDEULFDQWKDGHOOLXUDUXQIXOOGHFDUDFWHUtVWLTXHVGHOFLPHQWRQV¶LQGLTXLODFODVVHLOHVSURSRUFLRQV
QRPLQDOVGHWRWVHOVVHXVFRPSRQHQWV

$O¶DOEDUjKLKDQGHILJXUDUOHVGDGHVVHJHQWV
 1RPGHOIDEULFDQWRPDUFDFRPHUFLDO
 'DWDGHVXEPLQLVWUDPHQW
 ,GHQWLILFDFLyGHOYHKLFOHGHWUDQVSRUW
 4XDQWLWDWVXEPLQLVWUDGD
 'HVLJQDFLyLGHQRPLQDFLyGHOFLPHQW
 5HIHUqQFLDGHODFRPDQGD
 5HIHUqQFLDGHOFHUWLILFDWGHFRQIRUPLWDWRGHODPDUFDGHTXDOLWDWHTXLYDOHQW

6LHOFLPHQWHVVXEPLQLVWUDHQVDFVKLKDQGHILJXUDUOHVVHJHQWVGDGHV
 3HVQHW
 'HVLJQDFLyLGHQRPLQDFLyGHOFLPHQW
 1RPGHOIDEULFDQWRPDUFDFRPHUFLDO
 5HVWULFFLRQVG¶XWLOLW]DFLy

(OIDEULFDQWKDGHIDFLOLWDUVLOLGHPDQHQOHVGDGHVVHJHQWV
 ,QLFLLILQDOG¶DGRUPLPHQW
 6LV¶KLKDQLQFRUSRUDWDGGLWLXVODLQIRUPDFLyGHWDOODGDGHFDGDVFXQG¶HOOVLGHOVVHXVHIHFWHV

6LHOFLPHQWHVVXEPLQLVWUDHQJUDQVTXDQWLWDWVV¶KDG¶HPPDJDW]HPDUHQVLWJHV

,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO

'HQRPLQDFLy
&LPHQW
SzUWODQG
EODQF
&LPHQW
SzUWODQG
EODQF    DPE
DGGLFLRQV
&LPHQW
SzUWODQG
EODQF    SHU D
HQUDMRODWV



5HVLVWqQFLDDFRPSUHVVLy1PP

&ODVVH5HVLVWHQW
5HVLVWqQFLD LQLFLDO D  5HVLVWqQFLD QRUPDO  D 
GLHV
GLHV

! 
 

! 
! L 
5
! 
! L 

! 
! 


5 $OWDUHVLVWqQFLDLQLFLDO 

7HPSVG¶DGRUPLPHQW
x ,QLFL
R &ODVVH! PLQ
R &ODVVHL! PLQ
x )LQDO K

([SDQVLy 81((1  PP

$ &DUDFWHUtVWLTXHVTXtPLTXHV

&RQWLQJXWGHFORUXUV 81(  
&DUDFWHUtVWLTXHVTXtPLTXHVHQIXQFLyGHOWLSXVGHFLPHQW HQPDVVD 

7LSXV
3qUGXD
SHU 5HVLGXLQVROXEOH
&RQWLQJXW
HQ
FDOFLQDFLy
VXOIDWV 62 
%/,
 
 
 
%/,,


 
%/9
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,9 &DUDFWHUtVWLTXHVGHOVFLPHQWVUHVLVWHQWVDO¶DLJXDGHPDU 05


3UHVFULSFLRQVDGGLFLRQDOVUHVSHFWHDOVFRPSRQHQWV  

7LSXV
&$
&(0,
 
&(0,,
 
&(0,,,$
 
&(0,,,%
  
&(0,9$
 
&(0,9%
 
&(09$
 


1RWHV
x (OFLPHQW&(0,,,%VHPSUHpVUHVLVWHQWDO¶DLJXDGHPDU
x &$L&$)HVGHWHUPLQDUjVHJRQV81(




3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV



,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO


7HPSVG¶DGRUPLPHQW 81((1 
x ,QLFL
R &ODVVHL! PLQ
R &ODVVH! PLQ
x )LQDO K

([SDQVLy 81((1  PP

& &DUDFWHUtVWLTXHVTXtPLTXHV

&RQWLQJXWGHFORUXUV 81(  
/HVFDUDFWHUtVWLTXHVTXtPLTXHVHQIXQFLyGHOWLSXVGHFLPHQW HQPDVVD HVUHJLUDQSHUOD81((1
SHOFDVGHOFLPHQWSXW]ROjQLF&(0,9KDGHFRPSOLUO¶DVVDLJGHSXW]RODQLFLWDW 81((1 

,, &DUDFWHUtVWLTXHVGHOVFLPHQWVG¶DOXPLQDWGHFDOo &$&5

$ &DUDFWHUtVWLTXHVTXtPLTXHV

&LPHQWREWLQJXWSHUXQDEDUUHMDGHPDWHULDOVDOXPLQRVRVLFDOFDULV
&OLQNHU

5HVLVWqQFLDDODFRPSUHVVLy
x $OHVK! 1PP
x $OHVK! 1PP

7HPSVG¶DGRUPLPHQW
x ,QLFL! PLQ
x )LQDO K
&RPSRVLFLyTXtPLFD HQPDVVD 
x $O~PLQD $O2 !  
x 6XOIXUV 6  
x &ORUXUV &O  
x ¬OFDOLV 
x 6XOIDWV 62  

,,, &DUDFWHUtVWLTXHVGHOVFLPHQWVEODQFV

ËQGH[GHEODQFRU 81( ! 

3HUFHQWDWJH HQ PDVVD GHOV FRPSRQHQWV SULQFLSDOV GHOV FLPHQWV QR HV FRQVLGHUHQ HO UHJXODGRU
G¶DGRUPLPHQWQLHOVDGGLWLXV 
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,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO

3jJLQDGH

,, (PXOVLyELWXPLQRVDDQLzQLFD($/RHPXOVLyELWXPLQRVDFDWLzQLFD(&/

%DUUHMDDPEFLPHQW 1/7  

(Q FDV GH QR FRPSOLU DPE DTXHVWD HVSHFLILFDFLy SRGUDQ VHU DFFHSWDGHV SHU OD '2 SUqYLD
FRPSURYDFLyGHODVHYDLGRQHwWDWSHUO¶~VDOTXHHVWDQGHVWLQDGHV

,,, (PXOVLyELWXPLQRVDFDWLzQLFD

&DO TXH WLQJXL XQ DVSHFWH KRPRJHQL VHQVH VHSDUDFLy GH O DLJXD QL FRDJXODFLy GHO EHWXP DVIjOWLF
HPXOVLRQDW+DGHVHUDGKHUHQWVREUHVXSHUItFLHVKXPLGHVRVHTXHV1RKDGHVHGLPHQWDUVHGXUDQW
O¶HPPDJDW]HPDWJH &DO DJLWDUOD PRGHUDGDPHQW DEDQV G¶HPPDJDW]HPDUOD $ PpV D PpV KD GH
FRPSOLU

7DPLVDWUHWLQJXWDOWDPtV81( 1/7  
&jUUHJDGHSDUWtFXOHV 1/7 3RVLWLYD
$VVDLJDPEHOUHVLGXGHGHVWLOÂODFLy
'XFWLOLWDW 1/7 ! FP
6ROXELOLWDW 1/7 ! 

,9 (PXOVLyELWXPLQRVDWLSXV('

&DO TXH WLQJXL XQ DVSHFWH KRPRJHQL VHQVH VHSDUDFLy GH O¶DLJXD QL FRDJXODFLy GHO EHWXP DVIjOWLF
HPXOVLRQDW+DGHVHUDGKHUHQWVREUHVXSHUItFLHVKXPLGHVRVHTXHV1RKDGHVHGLPHQWDUVHGXUDQW
O¶HPPDJDW]HPDWJH &DO DJLWDUOD PRGHUDGDPHQW DEDQV G¶HPPDJDW]HPDUOD $ PpV D PpV KD GH
FRPSOLU

&DUDFWHUtVWLTXHVGHO¶HPXOVLy
'HQVLWDWUHODWLYDD&JFP
&RQWLQJXWG¶DLJXD
5HVLGXGHGHVWLOÂODFLyHQSHV
&RQWLQJXWGHFHQGUHV
(QGXULPHQW K
&DUDFWHUtVWLTXHVGHOUHVLGXVHF
(VFDOIDPHQWD&1RKLKDXUjJXHU[DPHQWGHJRWHLJQLIRUPDFLyGHERPEROOHV
)OH[LELOLWDWD&1RKLKDXUjFOLYHOODPHQWVHVFDOHVQLSqUGXDG¶DGKHVLYLWDW
$VVDLJHQIURQWGHODIODPDGLUHFWD6 KDGHFDUERQLW]DUVHQVHIOXLU
5HVLVWqQFLDDO¶DLJXD1RV¶KDQGHIRUPDUERPEROOHVQLUHHPXOVLILFDFLy

/HVFDUDFWHUtVWLTXHVDQWHULRUVV¶KDQGHGHWHUPLQDUVHJRQVOD81(





3jJLQDGH

 /OLJDWVKLGURFDUERQDWV

(OVOOLJDWVKLGURFDUERQDWVHVUHJLUDQVHJRQVOHVGHILQLFLRQVGHO3*

4XDQHOPDWHULDOV¶XWLOLW]LHQREUDS~EOLFDO¶DFRUGGH*RYHUQGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGHGH
MXQ\ GH  H[LJHL[ TXH HOV PDWHULDOV VLJXLQ GH TXDOLWDW FHUWLILFDGD R SXJXLQ DFUHGLWDU XQ QLYHOO GH
TXDOLWDW HTXLYDOHQW VHJRQV OHV QRUPHV DSOLFDEOHV DOV HVWDWV PHPEUHV GH OD XQLy (XURSHD R GH
O $VVRFLDFLy(XURSHDGH/OLXUH&DQYL

 1RUPDWLYDGH&RPSOLPHQW2EOLJDWRUL

&$/d3(5$&216758&&,Ï
81(B(19   (;3 &DWDV SDUD FRQVWUXFFLyQ 3DUWH  'HILQLFLRQHV HVSHFLILFDFLRQHV L
FULWHULRVGHFRQIRUPLGDG

&$/d3(5$(67$%,/,7=$&,Ï' (63/$1$'(6
5&$,QVWUXFFLyQSDUDODUHFHSFLyQGHFDOHVHQREUDVGHHVWDELOL]DFLyQGHVXHORV
81(&DOHVYLYDVRKLGUDWDGDVXWLOL]DGDVHQODHVWDELOL]DFLyQGHVXHORV
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 'HILQLFLyL&DUDFWHUtVWLTXHVGHOVHOHPHQWV

, (PXOVLyELWXPLQRVDDQLzQLFD

&DO TXH WLQJXL XQ DVSHFWH KRPRJHQL VHQVH VHSDUDFLy GH O¶DLJXD QL FRDJXODFLy GHO EHWXP DVIjOWLF
HPXOVLRQDW+DGHVHUDGKHUHQWVREUHVXSHUItFLHVKXPLGHVRVHTXHV1RKDGHVHGLPHQWDUVHGXUDQW
O¶HPPDJDW]HPDWJH &DO DJLWDUOD PRGHUDGDPHQW DEDQV G¶HPPDJDW]HPDUOD $ PpV D PpV KD GH
FRPSOLU

 7DPLVDWUHWLQJXWDOWDPtV81( 1/7  
 'HPXOVLELOLWDW 1/7 SHUDWLSXV($5! 
 &jUUHJDGHSDUWtFXOHV 1/7 1HJDWLYD
 $VVDLJDPEHOUHVLGXGHGHVWLOÂODFLy
R 'XFWLOLWDW 1/7 ! FP
R 6ROXELOLWDW 1/7 ! 



 &RQGLFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQWLHPPDJDW]HPDWJH

, 6XEPLQLVWUDPHQW

(QYDVDGDDGHTXDGDPHQWGHPDQHUDTXHQRH[SHULPHQWLDOWHUDFLyGHOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHV

$O¶DOEDUjKLKDQGHILJXUDUOHVGDGHVVHJHQWV
 1RPGHOIDEULFDQWRPDUFDFRPHUFLDO
 'DWDGHVXEPLQLVWUDPHQW
 'HVLJQDFLyG¶DFRUGDPEOHVQRUPHV81(L81(B(1
 ,GHQWLILFDFLyGHOYHKLFOHGHWUDQVSRUW
 5HIHUqQFLDGHODFRPDQGD
 4XDQWLWDWVXEPLQLVWUDGD
$O¶HQYjVKLKDQGHILJXUDUOHVGDGHVVHJHQWV
 1RPGHOIDEULFDQWRPDUFDFRPHUFLDO
 'HVLJQDFLyG¶DFRUGDPEOHVQRUPHV81(L81(B(1
 3HVQHW

,, (PPDJDW]HPDWJH

(V WLQGUDQ HQ FRPSWH OHV QRUPHV LQGLFDGHV HQ OHV ILW[HV GH VHJXUHWDW SHU OHV FODVVHV GH FDOo
$TXHVWHV ILW[HV GH VHJXUHWDW KDQ GH VHU OHV UHFRPDQDGHV RILFLDOPHQW R HQ HO VHX GHIHFWH OHV
IDFLOLWDGHVSHOVXEPLQLVWUDGRU
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7DPEp HQ DTXHVW FDV HV SURFXUDUj TXH HOV HVPHQWDWV PDWHULDOV GLVSRVLQ GH O¶HWLTXHWD HFROzJLFD
HXURSHDUHJXODGDHQHO5HJODPHQW&((REpDOWUHVGLVWLQWLXVGHOD&RPXQLWDW(XURSHD

(VFRQVLGHUHQHOVVHJHQWVWLSXV

 (PXOVLRQVELWXPLQRVHV
R $QLzQLFD
R &DWLzQLFD
R 3ROLPqULFD

/¶HPXOVLyELWXPLQRVDpVXQSURGXFWHREWLQJXWSHUODGLVSHUVLyGHSHWLWHVSDUWtFXOHVG¶XQOOLJDQW
KLGURFDUERQDWHQXQDVROXFLyDTXRVDDPEXQDJHQWHPXOVLRQDQW

 %HWXPDVIjOWLF

(O EHWXP DVIjOWLF pV XQ OOLJDQW KLGURFDUERQDW VzOLG R YLVFyV SUHSDUDW D SDUWLU G¶KLGURFDUEXUV
QDWXUDOVSHUGHVWLOÂODFLyR[LJHQDFLyRFUDFNLQJ´

 %HWXPIOXwGLILFDWSHUDUHFVG¶LPSULPDFLy

 %HWXPIOX[DW

(OEHWXPIOXwGLILFDWLHOEHWXPIOX[DWVyQOOLJDWVKLGURFDUERQDWVREWLQJXWVSHUODLQFRUSRUDFLyD
XQEHWXPDVIjOWLFGHIUDFFLRQVOtTXLGHVPpVRPHQ\VYROjWLOVSURFHGHQWVGHODGHVWLOÂODFLyGHO
SHWUROLLGHOTXLWUjUHVSHFWLYDPHQW

 4XLWUj

(O TXLWUj pV XQ OOLJDQW KLGURFDUERQDW GH YLVFRVLWDW YDULDEOH SUHSDUDW D SDUWLU GHO UHVLGX EUXW
REWLQJXWDODGHVWLOÂODFLyGHVWUXFWLYDGHOFDUEyDDOWHVWHPSHUDWXUHV


3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV



,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO

, &DOoDqULD&/SHUDFRQVWUXFFLy

6LFRQWpDGGLWLXVDTXHVWVQRKDQG¶DIHFWDUDOHVSURSLHWDWVGHOVPRUWHUV

/HVSULQFLSDOVFDUDFWHUtVWLTXHVVyQ
x &RQWLQJXWGH&D20J2 81((1 ! HQSHV
x &RQWLQJXWGH0J2 81((1  HQSHV
x &RQWLQJXWGH62 81((1  HQSHV
x &RQWLQJXWGH&2 81((1  HQSHV
x )LQRUGHODPzOWDSHUDFDOoHQSROV 81((1 
R 0DWHULDOUHWLQJXWDOWDPtVPP 
R 0DWHULDOUHWLQJXWDOWDPtVPP 
x (VWDELOLWDWGHYROXP 81((1 
R 3DVWHVDPDUDGHV3DVVD
R $OWUHVFDOoV
 0qWRGHGHUHIHUqQFLD 
 0qWRGHDOWHUQDWLX 
x 'HQVLWDWDSDUHQWSHUDFDOoHQSROV 81((1 'D GH NJGP
x $LJXDOOLXUH KXPLWDW  81((1  K 
R 3DVWHVDPDUDGHVK
R $OWUHVFDOoV 

,, &DOoSHUHVWDELOLW]DFLyG¶HVSODQDGHV

/HVSULQFLSDOVFDUDFWHUtVWLTXHVVyQ
x &RQWLQJXWGH&D20J2! 
x &RQWLQJXWGH&2 
x &RPSRVLFLy
R &DOoWLSXV,&DOoYLYDG¶DOWFRQWLQJXWHQFDOFLRGRORPtWLTXHVHQJUD
R &DOoWLSXV,,&DOoDPDUDGDRKLGUDWDGD
x )LQRUGHODPzOWDPHVXUDWVHOVUHEXLJVDFXPXODWVPj[LPVUHIHULWVDOSHVVHF
R &DOoWLSXV,L,, WDPtV81(PP  
R &DOoWLSXV, WDPtV81(PP  
x 5HDFWLYLWDWFDOoWLSXV,DPE0J2VHJRQV81(
x &RQWLQJXWGH0J2 
6L HO FRQWLQJXW GH 0J2 VXSHUpV HO  V¶KDXULD GH GHWHUPLQDU OD HVWDELOLWDW GH YROXP 81(B(1
  L HO UHVXOWDW KDXUj GH FRPSOLU OHV FRQGLFLRQV SHU D TXDOLILFDUOR FRP D SDVVD HQ OD
81(B(19
x $LJXDOOLXUH KXPLWDW  81((1 
R &DOoWLSXV,, 
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9 %HWXPDVIjOWLF

,,, %HWXPVDVIjOWLFV

,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO

3jJLQDGH

 'HILQLFLyL&DUDFWHUtVWLTXHV

)RUPLJyDPERVHQVHDGGLFLRQV FHQGUHVYRODQWVRIXPGHVtOLFH HODERUDWHQXQDFHQWUDOIRUPLJRQHUD
OHJDOPHQW DXWRULW]DGD G¶DFRUG DPE HO WtWRO W GH OD OOHL  GH  GH MXOLRO G¶,QG~VWULD L HO 5HDO
'HFUHWGHG¶DEULO

(OV FRPSRQHQWV GHO IRUPLJy OD VHYD GRVLILFDFLy HO SURFpV GH IDEULFDFLy L HO WUDQVSRUW KDQ G¶HVWDU
G¶DFRUGDPEOHVSUHVFULSFLRQVGHOD(+(

$EDQVGHFRPHQoDUOHVREUHVHO7qFQLF7LWXODW'LUHFWRUGHO¶2EUDIL[DUjOHVSURSRUFLRQVLPLGHVGHOV
jULGVDEDUUHMDUSHUDFRQVHJXLUODFRUEDJUDQXORPqWULFDzSWLPDLODFDSDFLWDWPpVDGLHQWGHOIRUPLJy
DGRSWDQWXQDFODVVLILFDFLyGHWUHV  PLGHVG¶jULGV

(VUHDOLW]DUjXQIRUPLJyGHSURYDGHWHUPLQDQWODVHYDFRQVLVWqQFLDLUHVLVWqQFLHVDODFRPSUHVVLyDOV
VHW  LYLQWLYXLW  GLHVDL[tFRPHOVHXFRHILFLHQWGHSHUPHDELOLWDWLHOVHXSHVHVSHFtILF6LHOV
UHVXOWDWV FRPSOHL[HQ OHV HVSHFLILFDFLRQV FRQWLQJXGHV HQ DTXHVW 'RFXPHQW G¶(VSHFLILFDFLRQV
7qFQLTXHVLXQFRSYDOLGDWSHUOD'2ODGRVLILFDFLySRWGRQDUVHFRPDERQDVHQVHSHUMXGLFLTXHHQ
HO WUDQVFXUV GH O¶REUD OD GRVLILFDFLyHV PRGLILTXL G¶DFRUG DPE HOV UHVXOWDWV TXH HV YDJLQ REWHQLQW GHO
WUHQFDPHQWGHOHVSURYHWHVIDEULFDGHVGXUDQWO¶H[HFXFLy

 )RUPLJRQVHVWUXFWXUDOV


 $LJXDSHUDIRUPLJRQV

/¶DLJXD TXH V¶KDJL G¶XWLOLW]DU HQ OD IDEULFDFLy GH PRUWHUV L IRUPLJRQV DL[t FRP HQ UHQWDWV GH VRUUD
SHGUHVLIjEULTXHVKDXUjGHFRPSOLUOHVFRQGLFLRQVLPSRVDGHVDO¶DUWLFOHqGHO (+(



(PXOVLyELWXPLQRVDFDWLzQLFDRDQLzQLFDEHWXPRTXLWUj
3*2UGHQGHGHIHEUHURGHSRUODTXHVHDSUXHEDHO3OLHJRGHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDV
JHQHUDOHVSDUDREUDVGHFDUUHWHUDVLSXHQWHV
3*02'2UGHQGHG¶HQHURGHVREUHPRGLILFDFLyQGHGHWHUPLQDGRVDUWtFXORVGHO3OLHJR
GHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVJHQHUDOHVSDUDREUDVGHFDUUHWHUDVLSXHQWHV
3*02'2UGHQGHGHPD\RGHSRUODTXHVHPRGLILFDQSDUFLDOPHQWHGHWHUPLQDGRV
SUHFHSWRVGHOSOLHJRGHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVJHQHUDOHVSDUDREUDVGHFDUUHWHUDVLSXHQWHV
3*02'2UGHQGHGHGLFLHPEUHGHSRUODTXHVHDFWXDOL]DQGHWHUPLQDGRVDUWtFXORV
GHO3OLHJRGH3UHVFULSFLRQHV7pFQLFDV*HQHUDOHVSDUDREUDVGHFDUUHWHUDVLSXHQWHVHQORUHODWLYRD
FRQJORPHUDQWHVKLGUjXOLFRVLOLJDQWHVKLGURFDUERQDGRV




3jJLQDGH

 &RQGLFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQWLHPPDJDW]HPDWJH

, (PXOVLyELWXPLQRVDWLSXV('

$ 6XEPLQLVWUDPHQW

(Q ELGRQV QHWV VHQVH GHVSHUIHFWHV L DPE VLVWHPD GH WDQFD KHUPqWLFD 6¶LQGLFDUj HO SURGXFWH TXH
FRQWHQHQ

% (PPDJDW]HPDWJH

(QHOVHXHQYjVLHQOORFVSURWHJLWVGHODLQWHPSqULHLSHUXQWHPSVPj[LPGHVLVPHVRVDPEO¶HQYjV
WDQFDWKHUPqWLFDPHQW

,, (PXOVLRQVELWXPLQRVHVDQLzQLTXHVRFDWLzQLTXHV

$ 6XEPLQLVWUDPHQW

(Q ELGRQV QHWV R HQ FDPLRQV FLVWHUQD (OV ELGRQV KDQ G¶HVWDU FRQVWLWXwWV SHU XQD YLUROOD G¶XQD VROD
SHoD QR KDQ GH WHQLU GHVSHUIHFWHV QL IXJXHV KDQ GH VHU KHUPqWLFV L QR HV SRGHQ XWLOLW]DU HOV IHWV
VHUYLU DQWHULRUPHQW SHU HPXOVLRQV GLIHUHQWV /HV FLVWHUQHV SRGHQ VHU VHQVH DwOODPHQW QL VLVWHPD GH
FDOHIDFFLy6LKDQFRQWLQJXWDOWUHVOtTXLGVKDXUDQG¶HVWDUFRPSOHWDPHQWQHWHVDEDQVGHODFjUUHJD/HV
FLVWHUQHVGLVSRVDUDQG¶XQHOHPHQWDGHTXDWSHUDSUHQGUHPRVWUHV

(OVXEPLQLVWUDWHQJUDQVTXDQWLWDWVKDGHVHUHQWDQFVDwOODWVDPEYHQWLODFLyDPEXQHOHPHQWDGHTXDW
SHUDSUHQGUHPRVWUHV

% (PPDJDW]HPDWJH

(OVELGRQVHQLQVWDOÂODFLRQVSURWHJLGHVGHODSOXMDODKXPLWDWODFDORUOHVJHODGHVLGHODLQIOXqQFLDGH
PRWRUVIRFVRDOWUHVIRQWVGHFDORU
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 1RUPDWLYDGH&RPSOLPHQW2EOLJDWRUL

, (PXOVLyELWXPLQRVDWLSXV('
1%(4%5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDODQRUPDEjVLFD
GHODHGLILFDFLyQ1%(4%&XELHUWDVFRQPDWHULDOHVELWXPLQRVRV
81(,PSHUPHDELOL]DFLyQ0DWHULDOHVELWXPLQRVRVLELWXPLQRVRVPRGLILFDGRV(PXOVLRQHV
DVIjOWLFDV



9,,, 4XLWUj

+D GH WHQLU XQ DVSHFWH KRPRJHQL 1R KD GH WHQLU DLJXD L QR KD GH IHU HVFXPD D O¶HVFDOIDUOR D OD
WHPSHUDWXUDG¶XWLOLW]DFLy$PpVDPpVKDGHFRPSOLU

&RQWLQJXWG¶DLJXDHQPDVVD 1/7  
ËQGH[G¶HVFXPD 1/7  
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$ 6XEPLQLVWUDPHQW

(QFDPLRQVFLVWHUQDDPEVLVWHPDGHFDOHIDFFLyLWHUPzPHWUHVGHFRQWUROGHODWHPSHUDWXUDVLWXDWVD
OORFVYLVLEOHV

% (PPDJDW]HPDWJH

(Q WDQFV DwOODWV DPE YHQWLODFLy L VLVWHPHV GH FRQWURO 7RWV HOV WXEV GH FjUUHJD L GHVFjUUHJD KDQ
G¶HVWDUFDORULIXJDWVLDwOODWVWqUPLFDPHQW

,9 %HWXPVIOXwGLILFDWVSHUDUHJVG¶LPSULPDFLyEHWXPVIOX[DWVRTXLWUj

$ 6XEPLQLVWUDPHQW

(Q ELGRQV QHWV R HQ FDPLRQV FLVWHUQD (OV ELGRQV KDQ G¶HVWDU FRQVWLWXwWV SHU XQD YLUROOD G¶XQD VROD
SHoD QR KDQ GH WHQLU GHVSHUIHFWHV QL IXJXHV L KDQ GH VHU KHUPqWLFV (OV FDPLRQV FLVWHUQD SHU D
WUDQVSRUWDUEHWXPVWLSXV)0)5LHOVTXLWUDQV$4R%4SRGHQQRHVWDUFDOHIDFWDWV/D
UHVWDGHEHWXPVLTXLWUDQVV¶KDGHWUDQVSRUWDUHQFLVWHUQHVFDOHIDFWDGHVLHTXLSDGHVGHWHUPzPHWUHV
GHFRQWUROGHODWHPSHUDWXUDVLWXDWVDOORFVYLVLEOHV

(OVXEPLQLVWUDWHQJUDQVTXDQWLWDWVKDGHVHUHQWDQFVDwOODWVDPEYHQWLODFLyVLVWHPDGHFRQWUROLXQD
YjOYXODSHUDSUHQGUHPRVWUHV7RWVHOVWXEVGHFjUUHJDLGHVFjUUHJDKDQG¶HVWDUFDORULIXJDWV

% (PPDJDW]HPDWJH

(OVELGRQVHQLQVWDOÂODFLRQVSURWHJLGHVGHODSOXMDODKXPLWDWODFDORUOHVJHODGHVLGHODLQIOXqQFLDGH
PRWRUVIRFVRDOWUHVIRQWVGHFDORU6LKLKDJXpVHOULVFTXHODWHPSHUDWXUDDPELHQWSRJXpVDUULEDUD
YDORUV SURSHUV DO SXQW GµLQIODPDFLy GHO SURGXFWH V¶KDXUj G¶H[WUHPDU OD YLJLOjQFLD L DFWXDU HQ
FRQVHTqQFLD
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,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO


&DOTXHWLQJXLXQDVSHFWHKRPRJHQLDL[tFRPXQDDEVqQFLDTXDVLDEVROXWDG¶DLJXDGHPDQHUDTXHQR
IRUPL HVFXPD D O¶HVFDOIDUOR D OD WHPSHUDWXUD G¶~V +D GH WHQLU XQD WHPSHUDWXUD KRPRJqQLD VHU
FRQVLVWHQWLYLVFyVLIOH[LEOHDEDL[HVWHPSHUDWXUHV7DQPDWHL[KDGHVHUDGKHUHQWDPEOHVVXSHUItFLHV
PLQHUDOVGHOVJUDQXODWVVLJXLQVHTXHVRKXPLGHV$PpVDPpVKDGHFRPSOLU

ËQGH[GHSHQHWUDFLy 1/7 !  
6ROXELOLWDW 1/7 ! 
&RQWLQJXWG¶DLJXD 1/7  

9, %HWXPIOXwGLILFDWSHUDUHJVG¶LPSULPDFLy

+D GH WHQLU XQ DVSHFWH KRPRJHQL 1R KD GH WHQLU DLJXD L QR KD GH IHU HVFXPD D O¶HVFDOIDUOR D OD
WHPSHUDWXUDG XWLOLW]DFLy1RKDGHWHQLUVtPSWRPHVGHFRDJXODFLy/DGHQRPLQDFLyGHOWLSXVGHEHWXP
IOXwGLILFDWSHUDUHFVGHLPSULPDFLyVHUj)0$PpVDPpVOHVFDUDFWHUtVWLTXHVItVLTXHVGHOEHWXP
IOXwGLILFDWKDQGHFRPSOLU

3XQWG¶LQIODPDFLy 1/7 ! &
9LVFRVLWDW6D\EROW)XURO 1/7 ! 9! 
'HVWLOÂODFLy 1/7 
3HU& 
3HU& ' 
3HU& 5 
5HVLGXVGHODGHVWLOÂODFLyD& 5 
&RQWLQJXWG¶DLJXDHQYROXP 
$VVDMRVVREUHHOUHVLGXGHGHVWLOÂODFLy
3HQHWUDFLy D&JV  1/7 ! PP PP
'XFWLOLWDW D&FPPLQ  1/7 ! FP
6ROXELOLWDW 1/7 ! 

9,, %HWXPIOX[DW

+D GH WHQLU XQ DVSHFWH KRPRJHQL 1R KD GH WHQLU DLJXD L QR KD GH IHU HVFXPD D O¶HVFDOIDUOR D OD
WHPSHUDWXUDG XWLOLW]DFLy1RKDQGHWHQLUVtPSWRPHVGHFRDJXODFLy$PpVDPpVOHVFDUDFWHUtVWLTXHV
ItVLTXHVKDQGHVHU

3XQWG¶LQIODPDFLyYD 1/7 ! &
)HQROVHQYROXP 1/7  
1DIWDOLQDHQPDVVD 1/7  
$VVDMRVVREUHHOUHVLGXGHGHVWLOÂODFLy
3HQHWUDFLy D&JV  1/7 ! PP PP
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,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO



3jJLQDGH

3jJLQDGH

 'HILQLFLyGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOVHOHPHQWV

%DUUHVRFRQMXQWVGHEDUUHVPXQWDGHVWDOODGHVLFRQIRUPDGHVSHUDHOHPHQWVGHIRUPLJyDUPDW

(OGLjPHWUHLQWHULRUGHOGREOHJDPHQWGHOHVEDUUHV 'L KDGHFRPSOLUOHVVHJHQWVFDUDFWHUtVWLTXHV
3HUDEDUUHVG¶DFHU%
'L'
3HUDEDUUHVG¶DFHU%
6L'PP'L'
6L'!PP'L'
3HUDEDUUHVG¶DFHU%
6L'PP'L'
6LPP'PP'L'
6L'!PP'L'
3HUODUHVWDG¶DFHUV'L )\N)FN ['SRGHQWORUHGXLUDSOLFDQWXQFRHILFLHQWGHVLHO
UHFREULPHQWODWHUDOGHODEDUUDGREOHJDGDpV!'
2Q
)\NOtPLWHOjVWLFGHO¶DFHU
)FNUHVLVWqQFLDGHSURMHFWHGHOIRUPLJy
'GLjPHWUHQRPLQDOGHODEDUUD

 $FHU


 1RUPDWLYDGH&RPSOLPHQW2EOLJDWRUL

(+(,QVWUXFFLyQGH+RUPLJyQ(VWUXFWXUDO


,, (PPDJDW]HPDWJH

1RpVSRWHPPDJDW]HPDU





7LSXVFODVVHLPDUFDGHOFLPHQW
*UDQGjULDPj[LPDGHOJUDQXODW
&RQVLVWqQFLD
7LSXVG¶DGGLWLXVHJRQV81(B(1VLQ KLKD
3URFHGqQFLDLTXDQWLWDWGHOHVDGGLFLRQVRLQGLFDFLyTXHQRHQWp
x 'HVLJQDFLyHVSHFtILFDGHOOORFGHVXEPLQLVWUDPHQW
4XDQWLWDWGHIRUPLJyTXHFRPSRQODFjUUHJDHQPGHIRUPLJyIUHVF
,GHQWLILFDFLyGHOFDPLyLGHODSHUVRQDTXHIDODGHVFjUUHJD
x +RUDOtPLWG¶~VGHOIRUPLJy
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 &RQGLFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQWVLHPPDJDW]HPDWJH

, 6XEPLQLVWUDPHQW

(Q FDPLRQV IRUPLJRQHUD (O IRUPLJy KD G¶DUULEDU D O¶REUD VHQVH DOWHUDFLRQV HQ OHV VHYHV
FDUDFWHUtVWLTXHVIRUPDQWXQDEDUUHMDKRPRJqQLDLVHQVHKDYHULQLFLDWO¶DGRUPLPHQW

4XHGD H[SUHVVDPHQW SURKLELGD O¶DGGLFLy GH TXDOVHYRO TXDQWLWDW G¶DLJXD R G¶DOWUHV VXEVWjQFLHV TXH
SXJXLQDOWHUDUQHODFRPSRVLFLyRULJLQDO

(OVXEPLQLVWUDGRUKDGHOOLXUDUDPEFDGDFjUUHJDXQIXOORQFRQVWLQFRPDPtQLPOHVGDGHVVHJHQWV
1RPGHODFHQWUDOTXHKDHODERUDWHOIRUPLJy
1~PHURGHVqULHGHOIXOOGHVXEPLQLVWUDPHQW
'DWDGHOOLXUDPHQW
1RPGHOSHWLFLRQDULLGHOUHVSRQVDEOHGHODUHFHSFLy
(VSHFLILFDFLRQVGHOIRUPLJy
5HVLVWqQFLDFDUDFWHUtVWLFD
)RUPLJRQVGHVLJQDWVSHUSURSLHWDWV
'HVLJQDFLyG DFRUGDPEO DUWGHOD(+(
&RQWLQJXWGHFLPHQWHQNJP DPENJGHWROHUjQFLD 
)RUPLJRQVGHVLJQDWVSHUGRVLILFDFLy
&RQWLQJXWGHFLPHQWSHUP
7LSXVG¶DPELHQWVHJRQVODWDXODGHOD(+(
5HODFLyDLJXDFLPHQW DPEGHWROHUjQFLD 

 ,PSHUPHDELOLWDWGHOIRUPLJy

7RWV HOV HOHPHQWV TXH FRQWLQJXLQ DLJXD KDQ G¶HVWDU SURMHFWDWV GH PDQHUD TXH O¶DPSOLWXG GH OHV
ILVVXUHV QR DVVROHL[L HO YDORU GH  PP DPE OD TXDO FRVD G¶DFRUG  DPE OD LQVWUXFFLy GHO
02370$DTXHVWVHOHPHQWVVHUDQHVWDQFV

3HUWDOG¶DVVHJXUDUO¶HVWDQTXLWDWODSRVDGDDO¶REUDGHOIRUPLJyHVUHDOLW]DUjDPEWRWDFXUDHYLWDQWOD
IRUPDFLy GH QLXV L YLEUDQW OD PDVVD GXUDQW HO WHPSV QHFHVVDUL SHU WDO G¶DFRQVHJXLUQH XQ QLYHOO GH
FRPSDFWDWHOHYDW

(VUHFRPDQDTXHGXUDQWO¶DPDVVDPHQWGHOIRUPLJyV¶DIHJHL[LXQDLUHMDQWSODVWLILFDQWTXHPLOORULODVHYD
WUHEDOODELOLWDWLSHUPHWLODLQFOXVLyG HQWUHXQLHOG¶DLUH





7LSXVGHFLPHQW
)RUPLJy HQ PDVVD &LPHQWV FRPXQV 81(   &LPHQWV SHU D XVRV HVSHFLDOV 81(
 
)RUPLJyDUPDW&LPHQWVFRPXQV 81( 
)RUPLJySUHWLEDW&LPHQWVFRPXQVWLSXV&(0,,,$' 81( 
(VFRQVLGHUHQLQFORVGLQVGHOVFLPHQWVFRPXQVHOVFLPHQWVEODQFV 81( 
(V FRQVLGHUHQ LQFORVRVHOV FLPHQWVGH FDUDFWHUtVWLTXHV DGGLFLRQDOV FRP HOV UHVLVWHQWV DOV
VXOIDWVLRDO¶DLJXDGHPDU 81( LHOVGHEDL[FDORUG KLGUDWDFLy 81( 

(OFRQWLQJXWPtQLPGHFLPHQWKDG¶HVWDUG¶DFRUGDPEOHVSUHVFULSFLRQVGHODQRUPD(+(HQIXQFLyGH
ODFODVVHG¶H[SRVLFLy WDXODD /DTXDQWLWDWPtQLPDGHFLPHQWFRQVLGHUDQWHOWLSXVG¶H[SRVLFLy
PpVIDYRUDEOHKDGHVHU
2EUHVGHIRUPLJyHQPDVVD! NJP
2EUHVGHIRUPLJyDUPDW! NJP
2EUHVGHIRUPLJySUHWLEDW! NJP
$WRWHVOHVREUHV NJP

/D UHODFLy DLJXDFLPHQW KD G¶HVWDU G¶DFRUG DPE OHV SUHVFULSFLRQV GH OD QRUPD (+( HQ IXQFLy GH OD
FODVVH G¶H[SRVLFLy WDXOD D  /D UHODFLy DLJXDFLPHQW FRQVLGHUDQW HO WLSXV G¶H[SRVLFLy PpV
IDYRUDEOHKDGHVHU
)RUPLJyHQPDVVD NJP
)RUPLJyDUPDW NJP
)RUPLJySUHWLEDW NJP

$VVHQWDPHQWHQHOFRQG $EUDPV 81( 
&RQVLVWqQFLDVHFDFP
&RQVLVWqQFLDSOjVWLFDFP
&RQVLVWqQFLDWRYDFP
&RQVLVWqQFLDIOXwGDFP

(OLyFORUWRWDODSRUWDWSHOVFRPSRQHQWVG¶XQIRUPLJyQRSRWH[FHGLU
3UHWLEDW SHVGHOFLPHQW
$UPDW SHVGHOFLPHQW
(QPDVVDDPEDUPDGXUDGHILVVXUDFLy SHVGHOFLPHQW

7ROHUjQFLHV
$VVHQWDPHQWHQHOFRQG $EUDPV
&RQVLVWqQFLDVHFD1XO
&RQVLVWqQFLDSOjVWLFDRWRYDFP
&RQVLVWqQFLDIOXLGDFP
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/OHYDW G¶LQGLFDFLy HQ FRQWUD GH OD '2 V¶XWLOLW]DUDQ HOV VHJHQWV WLSXV GH IRUPLJRQV DOV FDVRV TXH
V¶LQGLTXHQDFRQWLQXDFLy

)RUPLJyDPEIFN .JFP)RUPLJyGHQHWHMDDQLYHOODPHQWVRWDIRQDPHQWVLVROHUHV
HPPRWOODPHQWGHIRUPHVTXHQRWLQJXLQFDUjFWHUHVWUXFWXUDOFDSDEDVHLDQLYHOODPHQWHQOD
UHSRVLFLyGHIHUPVIOH[LEOHV
+03,,(OHPHQWVGHIRUPLJyHQPDVVD
+$3,,(OHPHQWVGHIRUPLJyDUPDW
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,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO


/D GHVLJQDFLy GHO IRUPLJy IDEULFDW HQ FHQWUDO HV SRW IHU SHU SURSLHWDWV R SHU GRVLILFDFLy L VH
Q¶H[SUHVVDUjFRPDPtQLPODVHJHQWLQIRUPDFLy
&RQVLVWqQFLD
*UDQGjULDPj[LPDGHOJUDQXODW
7LSXVG¶DPELHQWDOTXHV¶H[SRVDUjHOIRUPLJy
5HVLVWqQFLDFDUDFWHUtVWLFDDFRPSUHVVLySHOVIRUPLJRQVGHVLJQDWVSHUSURSLHWDWV
&RQWLQJXWGHFLPHQWH[SUHVVDWHQNJPSHOVIRUPLJRQVGHVLJQDWVSHUGRVLILFDFLy
/DLQGLFDFLyGHO¶~VHVWUXFWXUDOTXHWLQGUjHOIRUPLJyHQPDVVDDUPDWRSUHWLEDW

/DGHVLJQDFLySHUSURSLHWDWVHVIDUjG¶DFRUGDPEHOIRUPDW75&70$RQ
7 ,QGLFDWLX TXH VHUj +0 SHO IRUPLJy HQ PDVVD +$ SHO IRUPLJy DUPDW L +3 SHO IRUPLJy
SUHWLEDW
55HVLVWqQFLDFDUDFWHUtVWLFDHVSHFLILFDGDHQ1PP
&/OHWUDLQGLFDWLYDGHOWLSXVGHFRQVLVWqQFLD)IOXwGD%WRYD3SOjVWLFDL6VHFD
70*UDQGjULDPj[LPDGHOJUDQXODWHQPP
$'HVLJQDFLyGHO DPELHQWDOTXHV H[SRVDUjHOIRUPLJy

(QHOVIRUPLJRQVGHVLJQDWVSHUSURSLHWDWVHOVXEPLQLVWUDGRUKDG¶HVWDEOLUODFRPSRVLFLyGHODEDUUHMD
GHO IRUPLJy JDUDQWLQW DO SHWLFLRQDUL OHV FDUDFWHUtVWLTXHV HVSHFLILFDGHV GH JUDQGjULD Pj[LPD GHO
JUDQXODW FRQVLVWqQFLD L UHVLVWqQFLD FDUDFWHUtVWLFD DL[t FRP OHV OLPLWDFLRQV GHULYDGHV GHO WLSXV
G¶DPELHQWHVSHFLILFDW FRQWLQJXWGHFLPHQWLUHODFLyDLJXDFLPHQW 

(Q HOV IRUPLJRQV GHVLJQDWV SHU GRVLILFDFLy HO SHWLFLRQDUL pV UHVSRQVDEOH GH OD FRQJUXqQFLD GH OHV
FDUDFWHUtVWLTXHV HVSHFLILFDGHV GH JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW FRQVLVWqQFLD L FRQWLQJXW HQ FLPHQW
SHU PHWUH F~ELF GH IRUPLJy L HO VXEPLQLVWUDGRU OHV KDXUj GH JDUDQWLU LQGLFDQW WDPEp OD UHODFLy
DLJXDFLPHQWTXHKDHPSUDW

(QHOVIRUPLJRQVDPEFDUDFWHUtVWLTXHVHVSHFLDOVRG¶DOWUHVGHOHVHVSHFLILFDGHVHQODGHVLJQDFLyOHV
JDUDQWLHV L OHV GDGHV TXH HO VXEPLQLVWUDGRU KDJL G¶DSRUWDU VHUDQ HVSHFLILFDGHV DEDQV GHO LQLFL  GHO
VXEPLQLVWUDPHQW

(OIRUPLJyKDGHFRPSOLUDPEOHVH[LJqQFLHVGHTXDOLWDWTXHHVWDEOHL[O¶DUWLFOHGHODQRUPD(+(

6L HO IRUPLJy HVWj GHVWLQDW D REUHV GH IRUPLJy HQ PDVVD R DUPDW OD '2 SRW DXWRULW]DUQH O¶~V GH
FHQGUHVYRODQWVRIXPGHVtOLFH

/D FHQWUDO TXH VXEPLQLVWUL IRUPLJy DPE FHQGUHV YRODQWV UHDOLW]DUj XQ FRQWURO VREUH OD SURGXFFLy
VHJRQVO¶DUWGHOD(+(LKDGHSRVDUHOVUHVXOWDWVGHO¶DQjOLVLDO¶DEDVWGHOD'2RGLVSRVDUj
G¶XQVHJHOORPDUFDGHFRQIRUPLWDWRILFLDOPHQWKRPRORJDWDQLYHOOQDFLRQDORG¶XQSDtVPHPEUHGHOD
&((

/HVFHQGUHVKDQGHFRPSOLUHQTXDOVHYROFDVOHVHVSHFLILFDFLRQVGHODQRUPD81(B(1

(QFDSFDVODSURSRUFLyHQSHVGHO¶DGGLWLXQRKDGHVXSHUDUHOGHOSHVGHOFLPHQWXWLOLW]DW

3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV



870
/ODUJjULDGHODVRODSDD/

/ODUJjULDG DQFRUDWJHHQSURORQJDFLyUHFWD/
/ODUJjULDG DQFRUDWJHHQSRWDQRUPDOVHJRQVODQRUPD(+(
/
['[FP
/L'HQFP

6HFFLyGHO DUPDGXUDWUDQVYHUVDO $W 
6L%O$W'Pj[
6L%O!$W['Pj[
2Q%O GHEDUUHVVRODSDGHVHQODPDWHL[DVHFFLyL'Pj[ 6HFFLyGHODEDUUDVRODSDGD
GHGLjPHWUHPpVJUDQ

$FHUHQPDOOHVHOHFWURVROGDGHV

,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO

1RUPDWLYDGH&RPSOLPHQW2EOLJDWRUL

1%()/1RUPD%jVLFDGHOD(GLILFDFLyQ0XURV5HVLVWHQWHVGH)jEULFDGH/DGULOOR

3jJLQDGH

&RQGLFLRQVG¶([HFXFLyLG¶8WLOLW]DFLy

3HUDO HODERUDFLyLODXWLOLW]DFLyGHOPRUWHUODWHPSHUDWXUDDPELHQWKDXUjG¶HVWDUFRPSUHVDHQWUH&L
& /D IRUPLJRQHUD KDXUj G¶HVWDU QHWD DEDQV GH O HODERUDFLy GHO PRUWHU 1R V KDQ GH EDUUHMDU
PRUWHUVGHFRPSRVLFLyGLIHUHQW6 KDG DSOLFDUDEDQVTXHSDVVLQKRUHVGHVGHODSDVWDGD


'HILQLFLyL&DUDFWHUtVWLTXHV

%DUUHMDIHWDDPEVRUUDFLPHQWDLJXDLFDOoVLpVHOFDV

&LPHQWXWLOLW]DW
0RUWHUGHFLPHQWEODQF%/,
$OWUHV&(0,

5HVLVWqQFLDRULHQWDWLYDHQIXQFLyGHOHVGRVLILFDFLRQV
! NJFP
! NJFP
! NJFP
! NJFP

(QHOVPRUWHUVSHUIjEULTXHVODFRQVLVWqQFLDKDGHVHUGHFPPHVXUDQWO DVVHQWDPHQWDPEHO
FRQG $EUDPV/DSODVWLFLWDWKDGHVHUSRFJUDVVD 1%()/ 
(VSDVWDUDQGHIRUPDTXHV REWLQJXLXQDEDUUHMDKRPRJqQLDLVHQVHVHJUHJDFLRQV


 0RUWHUVVHQVHDGGLWLXV



(QHOGLjPHWUHLQWHULRUGHOGREOHJDPHQW 'L HQFDSFDVKLKDQG¶DSDUqL[HUSULQFLSLVGHILVVXUDFLyLOHV
EDUUHVKDXUDQGHFRPSOLU
'L'
'L )\N)FN ['SRGHQWORUHGXLUDSOLFDQWXQFRHILFLHQWGHVLHOUHFREULPHQWODWHUDO
GHODEDUUDGREOHJDGDpV!'
(VVHQW
)\NOtPLWHOjVWLFGHO¶DFHU
)FNUHVLVWqQFLDGHSURMHFWHGHOIRUPLJy




3jJLQDGH

 %DUUHVFRUUXJDGHV

(VSHUPHWUjFROÂORFDUHQFRQWDFWHFRPDPj[LPWUHVEDUUHVGHO DUPDGXUDSULQFLSDO3HOFDVTXHQRKL
KDJLHPSDOPDPHQWVODSHoDHVWLJXLIRUPLJRQDGDHQSRVLFLyYHUWLFDOLOD]RQDVLJXLODGHVRODSDVH¶Q
SHUPHWUjILQVDTXDWUH

(QTXDOVHYROFDVHOGLjPHWUHHTXLYDOHQWGHOJUXSGHOHVEDUUHVQRKDXUjGHVHUVXSHULRUDOVPP

1RV¶KDQGHVRODSDUEDUUHVGH'PPVHQVHMXVWLILFDUVDWLVIDFWzULDPHQWHOVHXFRPSRUWDPHQW

(OV HPSDOPDPHQWV SHU VRODSD GH EDUUHV DJUXSDGHV KDQ GH FRPSOLU O¶DUWLFOH  GH O (+( L HQ HO
FDV GH IHUVH SHU VROGDGXUD DPE DUPDGXUHV GH GLjPHWUH VXSHULRU D PP QR SRGHQ IHUVH DPE
FRUGRQVORQJLWXGLQDOV

/HVGLIHUHQWVGLVWjQFLHVVHFFLRQVLOODUJjULHVKDQGHFRPSOLU

'LVWjQFLDOOLXUHHQWUHEDUUHVG¶DUPDGXUHVSULQFLSDOVDPEDUPDGXUHVGHGLjPHWUHVXSHULRUD
PP'Pj[LPLJUDQXODWPj[LPLPP
'LVWjQFLDHQWUHHOVFHQWUHVGHOHVEDUUHVHPSDOPDGHVVHJRQVODGLUHFFLyGHO DUPDGXUD
ORQJLWXGG DQFRUDWJH / 
'LVWjQFLDHQWUHEDUUHVHPSDOPDGHVSHUVRODSD'
'LVWjQFLD HQWUH EDUUHV WUDFFLRQDGHV HPSDOPDGHV SHU VRODSD KD GH FRPSOLU WRWHV OHV
FRQGLFLRQVVHJHQWV
'
'Pj[LP
PP
JUDQXODWPj[LP
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'HILQLFLyGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOVHOHPHQWV

0DOOHV R FRQMXQW GH PDOOHV PXQWDGHV WDOODGHV LR FRQIRUPDGHV SHU HOHPHQWV GH IRUPLJy DUPDW R
G¶DOWUHVXVRV

 




$OWUHVSDUjPHWUHVVyQ
'LVWjQFLD OOLXUH DUPDGXUD  SDUDPHQW G¶DFRUG D O DUWLFOH  GH OD QRUPD (+(
UHFREULPHQW 'Pj[LPJUDQXODWPj[LP
'LVWjQFLDOOLXUHEDUUDGREOHJDGD±SDUDPHQW'
9DORUVGµ/HQSRVLFLyG DGKHUqQFLDERQD
/ P['[')\N['FP
)\NHQNSFP/'HQFP 
9DORUVGH/HQSRVLFLyG DGKHUqQFLDGHILFLHQW
/ [P['[')\N['
)\NHQNSFP/'HQFP 
9DORUVGµPG¶DFRUGDOD(+(YLJHQWHQHOPRPHQWGHODUHDOLW]DFLyGHO¶REUD

7ROHUjQFLHVG H[HFXFLy
/ODUJjULDG DQFRUDWJH1XOÂOD PtQLPDO HVWDEOHUWD 
/ODUJjULDGHODVRODSD1XOÂOD PtQLPDO HVWDEOHUWD 
'LVWjQFLDOOLXUHDUPDGXUD±SDUDPHQW1XOÂOD PtQLPDO HVWDEOHUWD 
3RVLFLyGHOHVDUPDGXUHVPP QRDFXPXODWLXV 
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 0DOODHOHFWURVROGDGD

/ODUJjULDGHO¶DQFRUDWJH/[$V$VUHDOKDGHFRPSOLUFRPDPtQLP
/
'
FP

/ODUJjULD GH OD VRODSD ORQJLWXGLQDO L WUDQVYHUVDO HQ PDOOHV DFREODGHV D [ / [ $V  $V UHDO KD GH
FRPSOLUFRPDPtQLP
/
'
FP

/ODUJjULDGHODVRODSDORQJLWXGLQDOHQPDOOHVVXSHUSRVDGHV/KDGHFRPSOLUFRPDPtQLP
/
'
FP

/ODUJjULDGHODVRODSDWUDQVYHUVDOHQPDOOHVVXSHUSRVDGHV
6L'PPPP PtQLPXQDWUDPD 
6LPP'PPPP PtQLPGXHVWUDPHV 
6LPP'PPPP PtQLPGXHVWUDPHV 
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 &RQGLFLRQVJHQHUDOV

/HV EDUUHV G¶DFHU GH OHV DUPDGXUHV QR SRGUDQ WHQLU HVTXHUGHV QL ILVVXUHV L WLQGUDQ XQD VHFFLy
HTXLYDOHQWQRLQIHULRUDOGHODVHFFLyQRPLQDO

(OVGLjPHWUHVODIRUPDOHVGLPHQVLRQVLODGLVSRVLFLyGHOHVDUPDGXUHVVHJXLUDQOHVLQGLFDFLRQVGHOD
'2 (Q JHQHUDO HVWDUDQ QHWHV VHQVH z[LG QR DGKHUHQW SLQWXUD JUHL[ QL G¶DOWUHV VXEVWjQFLHV
SHUMXGLFLDOV

&DOGUj TXH HOV HPSDOPDPHQWV VLJXLQ HOV TXH FRQVWHQ DO SURMHFWH DSURYDW SHU OD '2 QR VH¶Q
SHUPHWUjFDSDOWUHVHQVHDXWRULW]DFLyGHOD'2$L[tPDWHL[VHUjSHUPHVDO HODERUDFLyGHODIHUUDOOD
PLWMDQoDQW VROGDGXUD VHPSUH TXH HV IDFL DPE OHV JDUDQWLHV L QRUPHV QHFHVVjULHV SHU OD VHYD ERQD
H[HFXFLy 4XHGD SURKLELW IHU HPSDOPDPHQWV SHU VROGDGXUD D OHV ]RQHV GH IRUWD FXUYDWXUD GH
O¶DUPDGXUD L IHU ODVXEMHFFLy GHOVHVWUHSV DPE OHV EDUUHV SULQFLSDOV TXH KDXUDQ GHIHUVH HQ DTXHVW
GDUUHUFDVPLWMDQoDQWXQOOLJDWVLPSOH

/HVVRODSHVQRWLQGUDQQLJDQ[RVQLSRWHVLV¶KDXUDQGHVROGDUOHVGXHVEDQGHVGHODJHQHUDWULXHQ
XQDORQJLWXGQRLQIHULRUDFLQFYHJDGHVHOGLjPHWUHQRPLQDOGHODEDUUDPpVJURVVD

6HUj QHFHVVDUL TXH OHV DUPDGXUHV HVWLJXLQ VXEMHFWHV HQWUH HOOHV L D O HQFRIUDW GH PDQHUD TXH
PDQWLQJXLQODVHYDSRVLFLyGXUDQWO DERFDGDLYLEUDWGHOIRUPLJy3HUDOWUDEDQGDFDOGUjVXEMHFWDUOHV
DUPDGXUHVDO¶HQJUDHOODWGHOVIRQDPHQWV(QTXDOVHYROFDVFDOGUjO¶DSURYDFLySHUSDUWGHOD'2GHOD
GLVSRVLFLyGHOHVDUPDGXUHVDEDQVGHFRPHQoDUHOIRUPLJRQDW


3HO FDV GHOV HVWUHSV DTXHVW GLjPHWUH LQWHULRU GH GREOHJDPHQW 'L  KD GH VHU  FP L V¶KDXUj GH
FRPSOLUODUHODFLyGHOTXDGUHVHJHQW

9$/25'
9$/25'L

%
%
%
'PP
' ' '
PP'PP '
'
'
PP'PP '
'
'
'!PP
'
'
'


3HU O¶H[HFXFLy GH OHV 8QLWDWV G 2EUD UHODWLYHV D O¶DUPDW V¶KDXUDQ GH IHU OHV RSHUDFLRQV TXH D
FRQWLQXDFLyHVOOLVWHQ

x 3UHSDUDFLyGHOD]RQDGHWUHEDOO
x 7DOODWGREOHJDWLSUHSDUDFLyGHO¶DUPDGXUD
x 1HWHMDGHOHVDUPDGXUHV
x 3UHSDUDFLyGHOIRQVGHO¶HQFRIUDWLHVWHVDGHOIRUPLJyGHQHWHMD
x &ROÂORFDFLyGHOVVHSDUDGRUV
x 0XQWDWJHLFROÂORFDFLyGHO¶DUPDGXUD
x 6XEMHFFLyGHOVHOHPHQWVTXHIRUPHQO¶DUPDGXUD
x 6XEMHFFLyGHO¶DUPDGXUDDO¶HQFRIUDW
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,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
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3jJLQDGH

'HILQLFLyL&DUDFWHUtVWLTXHVGHOV(OHPHQWV

3HoDSUHIDEULFDGDGHIRUPLJyGHIRUPDSULVPjWLFDPDVVLVVDLDPEXQDVHFFLyWUDQVYHUVDODGHTXDGD
DOHVVXSHUItFLHVH[WHULRUVDOHVTXHGHOLPLWD

(VFRQVLGHUHQHOVWLSXVVHJHQWV
0RQRFDSDSHoDIRUPDGDSHUXQVROWLSXVGHIRUPLJyHQPDVVD
'REOH FDSD SHoD IRUPDGD SHU XQ QXFOL G XQ VRO WLSXV GH IRUPLJy HQ PDVVD L XQD FDSD
G DFDEDWGHPRUWHUGHFLPHQWHQOHVVHYHVFDUHVYLVWHV

(VFRQVLGHUHQOHVIRUPHVVHJHQWV
5HFWH
&RUED
5HFWHDPEULJROD
3HUDJXDOV

+DGHWHQLUXQFRORUXQLIRUPHLXQDWH[WXUDOOLVDHQWRWDODVHYDVXSHUItFLH/HVFDUHVYLVWHVKDQGHVHU
SODQHV L OHV DUHVWHV H[WHULRUV DUURGRQLGHV (Q OHV SHFHV GH GREOH FDSD OD FDUD YLVWD KD G HVWDU
FRPSOHWDPHQW XQLGD DO IRUPLJy GHO QXFOL /D SHoD QR KD GH WHQLU HVTXHUGHV QL GHIRUPDFLRQV D OHV
DUHVWHV

(QOHVSHFHVGHGREOHFDSDODFDSDH[WHULRUKDGHFREULUFRPSOHWDPHQWOHVFDUHVYLVWHV1RV DGPHW
O DSDULFLyDODVXSHUItFLHGHOVJUDQXODWVGHOIRUPLJyGHOQXFOL

 3HFHVUHFWHVGHIRUPLJyDPEULJRODSHUDYRUDGHV


,, (OHPHQWVKRULW]RQWDOV

(OV HQFRIUDWV G HOHPHQWV UHFWHV R SODQV GH PpV GH  P GH OOXP OOLXUH V KDQ GH GLVSRVDU DPE OD
FRQWUDIOHW[DQHFHVVjULDSHUWDOTXHXQDYHJDGDGHVHQFRIUDWLFDUUHJDWO HOHPHQWFRQVHUYLXQDOOHXJHUD
FRQFDYLWDWDODLQWUDGyV$TXHVWDFRQWUDIOHW[DVROVHUGHO RUGUHG XQDPLOÂOqVLPDGHODOOXP

(Q qSRTXHV GH SOXJHV IRUWHV V KD GH SURWHJLU HO IRQV GH O HQFRIUDW DPE ORQHV LPSHUPHDELOLW]DGHV R
SOjVWLFV

,,, 6RVWUHVLOORVHVG¶HVWUXFWXUHV

/D VXSHUItFLH FRUUHVSRQHQW D IRUDWV LQWHULRUV V KD GH GHGXLU GH OD VXSHUItFLH WRWDO GHO VRVWUH R OORVD
G DFRUGDPEHOVFULWHULVVHJHQWV

)RUDWVGHP1RHVGHGXHL[HQ
)RUDWVGHVXSHUItFLH!P(VGHGXHL[HO

6 LQFORX GLQV G DTXHVWV FULWHULV O H[FpV GH VXSHUItFLH QHFHVVjULD SHU D FRQIRUPDU HO SHUtPHWUH GHOV
IRUDWV






3jJLQDGH

&RQGLFLRQVJHQHUDOV

(OVHOHPHQWVTXHIRUPHQO HQFRIUDWLOHVVHYHVXQLRQVKDQGHVHUVXILFLHQWPHQWUtJLGHVLUHVLVWHQWVSHU
VXSRUWDUVHQVHGHIRUPDFLRQVVXSHULRUVDOHVDGPLVVLEOHVOHVDFFLRQVHVWjWLTXHVLGLQjPLTXHVTXHHQ
FRPSRUWDHOIRUPLJRQDPHQW

/¶LQWHULRU GH O¶HQFRIUDW KD G¶HVWDU SLQWDW DPE GHVHQFRIUDQW DEDQV GHO PXQWDWJH VHQVH TXH KL KDJL
UHJDOLPV/D'2KDG¶DXWRULW]DUODFROÂORFDFLyG DTXHVWVSURGXFWHVDEDQVGHODVHYDDSOLFDFLy&DOGUj
TXHHOGHVHQFRIUDQWQRLPSHGHL[LODSRVWHULRUDSOLFDFLyGHUHYHVWLPHQW

$L[tPDWHL[FDOGUjTXHO¶HQFRIUDWVLJXLVXILFLHQWPHQWHVWDQFFRPSHULPSHGLUXQDSqUGXDDSUHFLDEOHGH
SDVWDHQWUHOHVMXQWHVHVVHQWQHFHVVDULQHWHMDUHOIRQVGHO¶HQFRIUDWDEDQVGHFRPHQoDUDIRUPLJRQDU

&DOGUj XQ PXQWDWJH TXH SHUPHWL XQ GHVHQFRIUDW IjFLO VHQVH [RFV QL VRWUDJDGHV L PDUFDU O¶DOoDGD
Pj[LPDGHIRUPLJRQDWHVVHQWQHFHVVjULDDEDQVGHFRPHQoDUDIRUPLJRQDUO¶DSURYDFLySHUSDUWGHOD
'2

'HILQLFLyLFRQGLFLRQVGHOHVSDUWLGHVG¶REUDH[HFXWDGHV

0XQWDWJH L GHVPXQWDWJH GHOV HOHPHQWV PHWjOÂOLFV R GH IXVWD TXH IRUPHQ O HQFRIUDW SHU D GHL[DU HO
IRUPLJyYLVWRSHUUHYHVWLU

/ H[HFXFLyLQFORXUjOHVRSHUDFLRQVVHJHQWV

1HWHMDLSUHSDUDFLyGHOSODGHUHFRO]DPHQW
0XQWDWJHLFROÂORFDFLyGHOVHOHPHQWVGHO¶HQFRIUDW
3LQWDWGHOHVVXSHUItFLHVLQWHULRUVGHO HQFRIUDWDPEXQSURGXFWHGHVHQFRIUDQW
7DSDWGHOVMXQWVHQWUHSHFHV
&ROÂORFDFLyGHOVGLVSRVLWLXVGHVXEMHFFLyLDUULRVWUDPHQW
$SORPDWLDQLYHOODPHQWGHO¶HQFRIUDW
'LVSRVLFLyG¶REHUWXUHVSURYLVLRQDOVDODSDUWLQIHULRUGHO HQFRIUDWG¶DFRUGDOHVLQGLFDFLRQV
GHOD'2
+XPHFWDFLyGHO HQFRIUDWVLIRVGHIXVWD
'HVPXQWDWJHLUHWLUDGDGHO HQFRIUDWLGHWRWHOPDWHULDODX[LOLDUXQFRSODSHoDHVWUXFWXUDO
HVWLJXLHQGLVSRVLFLyGHVXSRUWDUHOVHVIRUoRV


 (QFRIUDWV



'LjULDPHQWV KDQGHUHYLVDUHOVWUHEDOOVG DSXQWDODPHQWLHVWUHEDGDUHDOLW]DWVSDUWLFXODUPHQWGHVSUpV
GHSOXJHVQHYDGHVRJHODGHVLUHIRUoDUVHHQFDVQHFHVVDUL

(Q FDV G LPSUHYLVWRV WHUUHQ\V LQXQGDWV RORUV GH JDV UHVWHV GH FRQVWUXFFLRQV HWF  V KDQ GH
VXVSHQGUHHOVWUHEDOOVLSRVDUKRHQFRQHL[HPHQWGHOD'2
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(OVSXQWDOVGHVXSRUWGHO¶HQFRIUDWHVWDUDQGHJXGDPHQWWUDYDWVHQWRWVGRVVHQWLWVLV¶DGRSWDUDQOHV
PHVXUHVRSRUWXQHVSHUWDOTXHHOVHQFRIUDWVLPRWOOHVQRLPSHGHL[LQODOOLXUHUHWUDFFLyGHOIRUPLJy

$EDQVGHIRUPLJRQDUV¶KDXUjGHFRPSURYDUODVLWXDFLyUHODWLYDGHOHVDUPDGXUHVHOQLYHOOO DSORPDWL
ODVROLGHVDGHOFRQMXQWVHQVHWUDQVPHWUHDO HQFRIUDWYLEUDFLRQVGHPRWRUV

(O GHVHQFRIUDW GH HOHPHQWV YHUWLFDOV G HOHPHQWV GH SHWLW FDQWHOO SRGUj IHUVH DO FDS GH WUHV GLHV GH
IRUPLJRQDGD OD SHoD QRPpV VL GXUDQW DTXHVW LQWHUYDO QR KL KD KDJXW WHPSHUDWXUHV EDL[HV R G DOWUHV
FDXVHVTXHSXJXLQDOWHUDUHOSURFHGLPHQWQRUPDOG HQGXULPHQWGHOIRUPLJy

(Q TXDOVHYRO FDV OD '2 SRGUj UHGXLU HO WHUPLQL DQWHULRU TXDQ KR FRQVLGHUL RSRUW~ LR SUHQGUH OHV
PHVXUHV QHFHVVjULHV SHU WDO G¶HYLWDU SHUMXGLFLV TXH SXJXLQ GHULYDU ILVVXUHV SUHPDWXUHV GH JUDQ
HQYHUJDGXUD

(OVILOIHUURVLDQFRUDWJHVGHO HQFRIUDWTXHKDJLQTXHGDWIL[DWVDOIRUPLJyV KDXUDQGHUHWLUDULRWDOODUDO
UDVGHOSDUDPHQW

6L V¶XWLOLW]HQ WDXOHUV GH IXVWD OHV MXQWHV HQWUH DTXHVWV QR KDQ GH SHUPHWUH IXJLU SDVWD GXUDQW HO
IRUPLJRQDW3HUHYLWDUKRHVSRGUjDXWRULW]DUXQVHJHOODQWDGHTXDW

7ROHUjQFLHVJHQHUDOVGHPXQWDWJHLGHIRUPDFLRQVGHO HQFRIUDWSHOIRUPLJRQDW

0RYLPHQWVORFDOVGHO HQFRIUDWPP
0RYLPHQWVGHOFRQMXQW / OOXP /

7ROHUjQFLHVJUjILTXHV
)RUPLJyYLVWPPPLGHODGLPHQVLy
3HUDUHYHVWLUPPP

6LFDOSUHWLEDUDOJXQHOHPHQWDEDQVGHOWLEDWV KDQGHUHWLUDUHOVHOHPHQWVGHOVHQFRIUDWVLTXDOVHYRO
DOWUHHOHPHQWTXHQRVLJXLSDUWGHO HVWUXFWXUD

6LHQWUHODUHDOLW]DFLyGHO HQFRIUDWLGHOIRUPLJRQDWSDVVHQPpVGHWUHVPHVRVV KDGHIHUXQDUHYLVLy
WRWDOGHO HQFRIUDW

3HO FRQWURO GHO WHPSV GH GHVHQFRIUDW V KDQ G DQRWDU D O REUD OHV WHPSHUDWXUHV Pj[LPHV L PtQLPHV
GLjULHVPHQWUHGXULQHOVWUHEDOOVG HQFRIUDWLGHVHQFRIUDWDL[tFRPODGDWDHQTXqV KDIRUPLJRQDWFDGD
HOHPHQW

, (OHPHQWVYHUWLFDOV

3HUDIDFLOLWDUODQHWHMDGHOIRQVGHO¶HQFRIUDWV¶KLIDUDQREHUWXUHVSURYLVLRQDOVDODSDUWLQIHULRU

&DOGUjSUHYHXUHDOHVSDUHWVODWHUDOVGHOVHQFRIUDWVILQHVWUHVGHFRQWUROTXHSHUPHWLQODFRPSDFWDFLy
GHOIRUPLJy$TXHVWHVREHUWXUHVWLQGUDQXQGLVWDQFLDPHQWYHUWLFDOLKRULW]RQWDOQRPpVJUDQG XQPHWUH
(VWDQFDUDQTXDQHOIRUPLJyDUULELDODVHYDDOoDGD

3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV



,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO

&RQGLFLRQVGHOSURFpVG¶H[HFXFLy

/ RUGUHODIRUPDG H[HFXFLyLHOVPLWMDQVDXWLOLW]DUHQFDGDFDVV KDQG DMXVWDUDOHVLQGLFDFLRQVGHOD
'2

(QHOFDVTXHSULPHUHVIDFLWRWDO H[FDYDFLyLGHVSUpVV HVWUHELO H[FDYDFLyV KDGHIHUGHGDOWDEDL[
XWLOLW]DQWSODWDIRUPHVVXVSHVHV

6LOHVGXHVRSHUDFLRQVHVIDQVLPXOWjQLDPHQWO H[FDYDFLyV KDGHIHUSHUIUDQJHVKRULW]RQWDOVG¶LJXDO
DOoDGDDODGLVWjQFLDHQWUHWUDYHVVHVPpVFP

'XUDQW HOV WUHEDOOV V KD GH SRVDU Pj[LPD DWHQFLy HQ JDUDQWLU OD VHJXUHWDW GHO SHUVRQDO VHQVH TXH
TXHGLQDO¶DFDEDPHQWGHODMRUQDGDSDUWVLQHVWDEOHVVHQVHHVWUHEDU

&RQGLFLRQVJHQHUDOV

/DGLVSRVLFLyOHVVHFFLRQVLOHVGLVWjQFLHVGHOVHOHPHQWVG HVWUHEDGDKDXUDQGHVHUOHVTXHGHWHUPLQL
OD'2

/HV XQLRQV HQWUH HOV HOHPHQWV GH O HVWUHEDGD KDQ G HVWDU IHWHV GH PDQHUD TXH QR HV SURGXHL[LQ
GHVSODoDPHQWV SHU WDO G¶DFRQVHJXLU XQD IRUWD FRPSUHVVLy GH OHV WHUUHV L HQ DFDEDU OD MRUQDGD
TXHGDQWVHHVWUHEDWVWRWVHOVSDUDPHQWVTXHKRUHTXHUHL[LQ


'HILQLFLyLFRQGLFLRQVGHOHVSDUWLGHVG¶REUDH[HFXWDGHV

&ROÂORFDFLyG¶HOHPHQWVG¶DSXQWDODPHQWLG¶HVWUHEDGDSHUDFRPSULPLUOHVWHUUHVSHUXQDSURWHFFLyGHO
ILQVDODPEIXVWDRHOHPHQWVPHWjOÂOLFV

(VFRQVLGHUHQHOVHOHPHQWVVHJHQWV

$SXQWDODPHQWLHVWUHEDGDDFHOREHUWGHTXDOVHYRODOoDGD
$SXQWDODPHQWLHVWUHEDGDGHUDVHVLSRXVGHTXDOVHYRODPSODGD
$SXQWDODPHQWLHVWUHEDGDGHW~QHO

/¶H[HFXFLyGHODXQLWDWG REUDLQFORXOHVRSHUDFLRQVVHJHQWV

3UHSDUDFLyGHOD]RQDGHWUHEDOO
([FDYDFLyGHO HOHPHQW
&ROÂORFDFLyGHO DSXQWDODPHQWLO HVWUHEDGD


 (VWUHEDGHVLDSXQWDODPHQWV


3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV
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3jJLQDGH

,, *UDQXODWIL

+D GH SDVVDU SHO WDPtV  PP L TXHGDU UHWLQJXW SHO WDPtV  PP 81(  (O JUDQXODW IL SRW
SURFHGLU GH OD WULWXUDFLy GH SHGUD GH SHGUHUD R JUDQXODW QDWXUDO R HQ SDUW GH VRUUHV QDWXUDOV (O
PDWHULDOTXHHVWULWXULSHUO¶REWHQFLyGHOJUDQXODWILKDGHFRPSOLUOHVFRQGLFLRQVH[LJLGHVSHOJUDQXODW
JURV/ DGKHVLYLWDWGHOJUDQXODWILKDGHFRPSOLUFRPDPtQLPXQDGHOHVSUHVFULSFLRQVVHJHQWV

x ËQGH[G DGKHVLYLWDW 1/7 !
x 3qUGXDGHUHVLVWqQFLDSHULPPHUVLyFRPSUHVVLy 1/7  

(OJUDQXODWILSHUDEDUUHJHVSRURVHVV KDGHVXEPLQLVWUDUHQGRVIUDFFLRQVVHSDUDGHVSHOWDPtV
PP81(

,,, 3ROVPLQHUDORILOOHU

+DGHSDVVDUSHOWDPtVPP81(3RWSURFHGLUGHOVJUDQXODWVVHSDUDQWORSHUPLWMjGHOV
FLFORQVGHODFHQWUDOGHIDEULFDFLyRDSRUWDUVHODEDUUHMDSHUVHSDUDW6LODWRWDOLWDWGHOSROVPLQHUDOpV
G DSRUWDFLyHOSROVPLQHUDODGKHULWDOVJUDQXODWVGHVSUpVGHSDVVDUSHOVFLFORQVKDGHVHU GHOD
PDVVDGHODEDUUHMD

/DFRUEDJUDQXORPqWULFDGHOSROVPLQHUDOV KDG DMXVWDUDOVOtPLWVPDUFDWVDOD1/7

$PpVDPpVV¶KDGHFRPSOLU

x 'HQVLWDWDSDUHQWGHOSROVPLQHUDO 1/7  '  ' JFP
x &RHILFLHQWG HPXOVLELOLWDWGHOSROVPLQHUDO 1/7 

,9 /OLJDQWKLGURFDUERQDW

+D GH VHU VzOLG R YLVFyV L KD G HVWDU SUHSDUDW D SDUWLU G KLGURFDUEXUV QDWXUDOV SHU GHVWLOÂODFLy
R[LJHQDFLyRFUDFNLQJ´&DOTXHWLQJXLXQDVSHFWHKRPRJHQLDL[tFRPXQDDEVqQFLDTXDVLDEVROXWD
G DLJXDGHPDQHUDTXHQRIRUPLHVSXPDDOHVFDOIDUORDODWHPSHUDWXUDG ~V

+DGHWHQLUXQDWHPSHUDWXUDKRPRJqQLDVHUFRQVLVWHQWLYLVFyVLIOH[LEOHDEDL[HVWHPSHUDWXUHV

7DQPDWHL[ V¶KD G¶DGKHULU DPE OHV VXSHUItFLHV PLQHUDOV GHOV JUDQXODWV WDQ VL VyQ VHTXHV FRP
KXPLGHV

$PpVDPpVV¶KDGHFRPSOLUTXH

x ËQGH[GHSHQHWUDFLy 1/7 !  
x 6ROXELOLWDW 1/7 ! 
x &RQWLQJXWG DLJXD 1/7  





3jJLQDGH

'HILQLFLyL&DUDFWHUtVWLTXHV

3HoDSUHIDEULFDGDIHWDDPEFLPHQWJUDQXODWVLHYHQWXDOPHQWDPEFRORUDQWVSHUDODSDYLPHQWDFLyGH
YRUHUHV

/HVSHFHVSRGHQVHUPRQRFDSDIRUPDGHVSHUXQDFDSDYLVWDGHPRUWHURELFDSDIRUPDGHVSHUXQD
FDSDYLVWDLXQDDOWUDGHEDVH

/DSHoDKDGHWHQLUXQFRORULXQDWH[WXUDXQLIRUPHVDWRWDODVXSHUItFLH(OVDQJOHVLOHVDUHVWHVUHFWHV
DODFDUDSODQDKDQGHVHUUHFWHV1RKDQGHVHUYLVLEOHVHOVJUDQXODWVGHOPRUWHUHQODFDSDYLVWD1R
SRWWHQLUHVTXHUGHVQLFDSDOWUHGHIHFWH

/DIRUPDG H[SUHVVLyGHOHVPHVXUHVVHPSUHKDGHVHU/ODUJjULD[DPSOjULD[JUXL[
*UXL[GHODFDSDYLVWD! PP
5HVLVWqQFLDDIOH[Ly
x 9DORUPLJ! 03D
x 9DORULQGLYLGXDO! 03D
5HVLVWqQFLDDOGHVJDVWSHUDEUDVLy PP
$EVRUFLyG DLJXD
7ROHUjQFLHV
x *UXL[
x *UXL[PPPP
x *UXL[! PPPP
x /ODUJjULDPP
x 3ODQRUGHODGLDJRQDO

/HVFDUDFWHUtVWLTXHVGHGLPHQVLRQVJHRPqWULTXHVLPHFjQLTXHVKDQGHFRPSOLUOHVHVSHFLILFDFLRQVGH
ODQRUPD81(LV KDQGHGHWHUPLQDUVHJRQVDTXHVWDQRUPD

 3DQRWV


1RUPDWLYDGH&RPSOLPHQW2EOLJDWRUL

3*3OLHJRGH3UHVFULSFLRQHV7pFQLFDV*HQHUDOHVSDUD2EUDVGH&DUUHWHUDVL3XHQWHV$PE
OHVHVPHQHVDSURYDGHVSHUOHV2UGUHV0LQLVWHULDOV %2(GHO%2(GHO
%2(GHO%2(GHO%2(GHO%2(GHO%2(
GHO 
81(%RUGLOORVSUHIDEULFDGRVGHKRUPLJyQ
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'HILQLFLyL&DUDFWHUtVWLTXHVGHOVHOHPHQWV

&RPELQDFLyG XQOOLJDQWKLGURFDUERQDWJUDQXODWVLSROVPLQHUDOSUqYLDPHQWHVFDOIDWVTXHHVSRVDD
O REUDDWHPSHUDWXUDVXSHULRUDO DPELHQW

(VFRQVLGHUHQWRWHVOHVPHVFOHVFRQWHPSODGHVDO DUWLFOHGHO3*

(OV JUDQXODWV HVWDUDQ QHWV VHQVH WHUURVVRV G DUJLOD PDWqULD YHJHWDO PDUJD R G DOWUHV PDWqULHV
HVWUDQ\HV

, *UDQXODWJURV

+D GH TXHGDU UHWLQJXW SHO WDPtV  PP 81(  +D GH SURFHGLU GH OD WULWXUDFLy GH SHGUD GH
SHGUHUDRJUDQXODWQDWXUDO$OWUHVFDUDFWHUtVWLTXHVVyQ

x &RHILFLHQWGHQHWHMD 1/7 
x $GKHVLYLWDWSHUDEDUUHMDREHUWDRSRURVD
R ,PPHUVLyHQDLJXD 1/7 !GHJUDQXODWWRWDOPHQWHQYROWDW
x &DUDFWHUtVWLTXHVGHOJUDQXODWSHUDEDUUHMDGHQVDVHPLGHQVDRJURVVD
R 3qUGXDGHUHVLVWqQFLDSHULPPHUVLyFRPSUHVVLy 1/7  

 0HVFOHVELWXPLQRVHVHQFDOHQW


1RUPDWLYDGH&RPSOLPHQW2EOLJDWRUL

81((;3/RVHWDVGHKRUPLJyQ


&RQGLFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQWLHPPDJDW]HPDWJH

, 6XEPLQLVWUDPHQW

(PSDTXHWDWVVREUHSDOHWV

(OIDEULFDQWKDGHIDFLOLWDUFRPDPtQLPOHVGDGHVVHJHQWV
x ,GHQWLILFDFLyGHOIDEULFDQW
x ,GHQWLILFDFLyGHOSURGXFWHSDQRWGHIRUPLJyIRUPDWPRGHO
x 1RPGHODQRUPD
x 'DWDGHIDEULFDFLy

,, (PPDJDW]HPDWJH

(QOORFVSURWHJLWVFRQWUDHOVLPSDFWHV




3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV



,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
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&RQGLFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQWLHPPDJDW]HPDWJH

8Q HOHPHQW GH FDGD SDTXHW VXEPLQLVWUDW KD GH SRUWDU OHVGDGHV VHJHQWV PDUFDGHV HQ XQDGH OHV
FDUHVQRYLVWHV
1RPGHOIDEULFDQW
ÒVLVHFFLyQRUPDOLW]DGD
&ODVVH
'DWDGHIDEULFDFLy
3HUtRGHHQGLHVDSDUWLUGHOTXDOHOIDEULFDQWJDUDQWHL[ODUHVLVWqQFLD


5HVLVWqQFLDDODFRPSUHVVLy! NJFP

5HVLVWqQFLDDODIOH[Ly
&ODVVH5
9DORUPLWMj! 1PP
9DORUXQLWDUL! 1PP
&ODVVH5
9DORUPLWMj! 1PP
9DORUXQLWDUL! 1PP
&ODVVH5
9DORUPLWMj! 1PP
9DORUXQLWDUL! 1PP

5HVLVWqQFLDDOGHVJDVW PP

$EVRUFLyG DLJXDHQPDVVD
9DORUPLWMj 
9DORUXQLWDUL 

*HODELOLWDW,QKHUHQWD&

7ROHUjQFLHV
/ODUJjULD
3HoDUHFWDPP
3HoDFRUEDRHQHVFDLUHPP
$PSOjULDPP
$OojULDPP
&RQLFLWDWLJXHU[DPHQW PP

/HVFDUDFWHUtVWLTXHVGHGLPHQVLRQVJHRPqWULTXHVLPHFjQLTXHVKDQGHFRPSOLUOHVHVSHFLILFDFLRQVGH
ODQRUPD81(LV KDQGHGHWHUPLQDUVHJRQVDTXHVWDQRUPD



/ODUJjULD

3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV
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9 %DUUHMDELWXPLQRVD
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3jJLQDGH


$TXHVWDSURYDHVUHDOLW]DUjDPEWUHVPRVWUHVSHUFDGDORWGHSURGXFFLy

& ,PSDFWHDEDL[DWHPSHUDWXUD

3HU TXH HO FRQGXFWH SXJXL FRPSOLU DPE OD IXQFLy GH SURWHFFLy GHO FDEOH DTXHVW KD GH VHU FDSDo
G¶DJXDQWDUODFDLJXGDOOLXUHG¶XQDFHUWDFjUUHJDH[LVWHQW&DOGUjVRWPHWUHHOWXEDEDL[DWHPSHUDWXUD
SHUpVVHUHOFDVPpVGHVIDYRUDEOHSHOFRQGXFWH

(OWHVWHVUHDOLW]DUjVHJRQVODQRUPD$670

(OWHVWHVUHDOLW]DUjDSDUWLUGHPRVWUHVGHPPGHORQJLWXGUHIUHGDGHVD±&GXUDQWXQD
KRUD

/HV PRVWUHV HV FROÂORFDUDQ D XQD VXSHUItFLH L KDQ GH VXSRUWDU VHQVH FDS WLSXV GH WUHQFDPHQW R
HVTXHUGDODFDLJXGDGHVGHPHWUHVG¶DOoDGDG¶XQSHVGH.J

' 5HYHUVLySHUFDORU

4XDQHOFRQGXFWHpVVRWPqVDHOHYDGHVWHPSHUDWXUHVLHVUHIUHGDHVFRQWUDX6LDTXHVWDFRQWUDFFLy
pV FRQVLGHUDEOH SRGHQ H[LVWLU SUREOHPHV DPE OD XQLy HQWUH HOV FRQGXFWHV &DOGUj GRQFV D XQD
GHWHUPLQDGDWHPSHUDWXUDPHVXUDUODFRQWUDFFLyPj[LPDGHOFRQGXFWH

(OWHVWHVUHDOLW]DUjVHJRQVODQRUPD,62 

/DGLODWDFLyREWLQJXGDHQDTXHVWDSURYDVHUjLQIHULRUDO

/DPRVWUDKDGHUHFXSHUDUHOGHOVHXGLjPHWUHH[WHUQRULJLQDOHQPHQ\VGHPLQXWV

$TXHVWDSURYDHVUHDOLW]DUjDPEFLQFPRVWUHVSHUFDGDORWGHSURGXFFLy

( )UHJDPHQWH[WHUQ

4XDQ XQ FRQGXFWH V¶LQVWDOÂOD PLWMDQoDQW XQ VLVWHPD PDQXDO GµLQVWDOÂODFLy H[LVWHL[ XQD UHODFLy GH
IUHJDPHQW HQWUH GRV WLSXV GH FRQGXFWHV $TXHVW SDUjPHWUH GHWHUPLQDUj HO IUHJDPHQW HQWUH HO
FRQGXFWHSULQFLSDOLHOVXEFRQGXFWH

(VSUHQGUDQFLQFPRVWUHVGHPPFRQGLFLRQDGHVD&&GXUDQWXQDKRUD

(VSRVDUjXQDSDUWGHPPGH39&GHFRQGXFWHSULQFLSDOFRPDSODLQFOLQDWLSDUWLQWG¶XQDSRVLFLy
KRULW]RQWDOHVGHWHUPLQDUjO¶DQJOHQHFHVVDULSHUTXqFDGDPRVWUDFRPHQFLDEDL[DUSHUDTXHVWSODSHU
ODVHYDIRUoDGHJUDYHWDW

3HUXQDQJOHPj[LPGHHOFRHILFLHQWPj[LPGHIUHJDPHQWVHUjLQIHULRUDFDOFXODWDSDUWLUGH
ODIyUPXOD

&RHILFLHQWGHIUHJDPHQW WDQ DQJOHVXVSqV 



3jJLQDGH

7XEVGH3ROLHWLOqG¶$OWD'HQVLWDWLWULWXEV

(OV FRQGXFWHV HVWDUDQ H[WUXVVLRQDWV DPE SROLHWLOq YHUJH G¶DOWD GHQVLWDW 3($'  DGPHWHQW O ~V
G DGGLWLXVGLVWULEXwWVKRPRJqQLDPHQWGHOWLSXVLFRQWLQJXWVTXHV¶DQRPHQHQDFRQWLQXDFLy
x (VWDELOLW]DGRUXOWUDYLROHWDHQSURSRUFLyLQIHULRUDO
x $QWLR[LGDQWHQSURSRUFLyLQIHULRUDO 81( 
x &RORUDQWHQSURSRUFLyLQIHULRUDOµ

(OFRQWLQJXWHQQHJUHGHFDUERQLVHJRQVODQRUPD81(VHUjGHHQSHV

/DGLVSHUVLyGHOQHJUHGHFDUERQL WXEQHJUH VHJRQVODQRUPD81(QRKDXUjGHVXSHUDUHO
YDORUGHODPLFURIRWRJUDILDLODPLWMDQDHQPRVWUHVQRVXSHUDUjHOYDORU

(OVWULWXEVHVWDUDQIRUPDWVSHUWUHVWXEVG¶LJXDOVGLPHQVLRQVXQLWVHQWUHVLPLWMDQoDQWXQDPHPEUDQD
IDEULFDGD D OD YHJDGD TXH HO WXE (OV WUHV WXEV HVWDUDQ GLVSRVDWV SDUDOÂOHODPHQW HQ XQ SOD L QR
V¶DGPHWUDQPDQLSXODFLRQVSRVWHULRUVSHUFRQIRUPDUHOWULWXE

(OVWXEVHVWDUDQH[HPSWVGHILVVXUHVLERPEROOHVSUHVHQWDQWODVXSHUItFLHH[WHULRULIRQDPHQWDOPHQW
ODLQWHULRUGHOVWXEVXQDVSHFWHOOLVVHQVHRQGXODFLRQVRG DOWUHVGHIHFWHV
1R V DGPHWUDQ HQ HOV WXEV SRUXV LQFOXVLRQV WDTXHV IDOWD G XQLIRUPLWDW HQ HO FRORU R TXDOVHYRO DOWUH
GHIHFWHRLUUHJXODULWDWTXHSRJXpVSHUMXGLFDUODVHYDFRUUHFWDXWLOLW]DFLy
(OVH[WUHPVGHOVWXEVHVWDOODUDQIHQWXQDVHFFLySHUIHFWDPHQWSHUSHQGLFXODUDOHL[GHOWXELHOVVHXV
H[WUHPVHVGHL[DUDQQHWVVHQVHUHWDOOVQLUHEDYHV

/ LQWHULRUGHOVWXEVKDG HVWDUH[HPSWGHUHEDYHVLDOWUHVGHIHFWHVTXHSXJLQIHUPDOEpHOVFRQGXFWRUV
RIHULUDLQVWDOÂODGRUVRXVXDULV

(O GLjPHWUH QRPLQDO KD GH VHU HO GH O H[WHULRU GHO WXE L V KD G H[SUHVVDU HQ PLOÂOtPHWUHV (O GLjPHWUH
LQWHULRUPtQLPO KDGHGHFODUDUHOIDEULFDQW

/HVGLPHQVLRQVKDQGHFRPSOLUODQRUPD(1
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(OVWXEVKDXUDQGHFRPSOLUOHVHVSHFLILFDFLRQVVHJHQWV

'HQVLWDW
!  JUFP  81(  R
,62
5HVLVWqQFLDDWUDFFLy
!NJFP81(
5HVLVWqQFLDDO HQIRQVDPHQW
! NSD UHFS   PL $670

$OODUJDPHQWDOWUHQFDPHQWPtQLP

5HVLVWqQFLDDWUDFFLyGHVSUpVHQYHOOLPHQW K& VHJRQVRULJHQ
$OODUJDPHQW
WUHQFDPHQW
GHVSUpV K& VHJRQVRULJHQ
HQYHOOLPHQW
ËQGH[GHIOXwGHVD
 JU PLQ 81(  R ,62

7HPSHUDWXUDGH9LFDWNJ&
!&81(
&RQGXFWLYLWDWWqUPLFD NFDOP& 

5HWUDFFLy PPP& 

(VWDQTXLWDWVHQVHSqUGXHV
NJFPPLQ81(


, &DUDFWHUtVWLTXHVPHFjQLTXHV

$ 5HVLVWqQFLDDODWHQVLyORQJLWXGLQDOLDO¶DOODUJDPHQW

&DOGUjVLPXODUODIRUoDDODTXHHVVRWPHWXQVXEFRQGXFWHGXUDQWODLQVWDOÂODFLy3HUWDQWXQDIUDFFLy
GH FRQGXFWH V¶HVWLUDUj SHU XQD FjUUHJD GH WHQVLy ORQJLWXGLQDO HVSHFLILFDGD GH IRUPD TXH GXUDQW
DTXHVW SURFpV HO FRQGXFWH QR KD G¶HVWLUDUVH PpV G¶XQD FHUWD ORQJLWXG 4XDQ HV UHWLUD OD WHQVLy HO
FRQGXFWHKDGHWRUQDUDODVHYDORQJLWXGRULJLQDO

$PEXQDIRUoDDSOLFDGDDOVH[WUHPVG¶XQDPRVWUDGHPPGHWXEGH.1O¶HORQJDFLyQRKDGH
VXSHUDUPPHQXQDGLVWjQFLDGHPP

'HVSUpVGHPLQXWVLPLJVHQVHFjUUHJDOµLQFUHPHQWGHGLVWjQFLDGHOSXQWDQWHULRUQRKDGHVXSHUDU
HOVPP

$TXHVWDSURYDHVUHDOLW]DUjDPEWUHVPRVWUHVSHUFDGDORWGHSURGXFFLy

% 5HVLVWqQFLDDO¶DL[DIDPHQW

/DIXQFLyGHOFRQGXFWHpVVHUXQDSURWHFFLySHOFDEOH3HUWDQWKDGHVHUGXULUHVLVWLUXQDFHUWDIRUoD
FRPSUHVVRUDRHVFODIDGRUD

(OWHVWHVUHDOLW]DUjVHJRQVODQRUPD$670

/DUHVLVWqQFLDDODLPSDFWHVHUjVXSHULRUD.SD

/DPRVWUDKDGHUHFXSHUDUHOGHOVHXGLjPHWUHH[WHUQRULJLQDOHQPHQ\VGHPLQXWV

3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV



,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO

&DUDFWHUtVWLTXHVJHQHUDOV

(VFRQVLGHUHQHOVVHJHQWVWLSXVGHWXEV
x 7XEVGHPDWHULDOOOLXUHG KDOzJHQV
x 7XEVRWULWXEVGHSROLHWLOqGHGXHVFDSHVFRUUXJDGDOµH[WHULRULOOLVDO¶LQWHULRUG¶DOWDGHQVLWDW
x 7XEVG¶DOWDGHQVLWDWGHGREOHSDUHW

+DQ GH VHU GLVVHQ\DWV L FRQVWUXwWV GH PDQHUD TXH OHV VHYHV FDUDFWHUtVWLTXHV HQ ~V QRUPDO VLJXLQ
VHJXUHVLVHQVHSHULOOSHUO XVXDULLHOVHXHQWRUQ

 7XEVGH3ROLHWLOH


1RUPDWLYDGH&RPSOLPHQW2EOLJDWRUL

3*3OLHJRGH3UHVFULSFLRQHV7pFQLFDV*HQHUDOHVSDUD2EUDVGH&DUUHWHUDVL3XHQWHV$PE
OHVHVPHQHVDSURYDGHVSHUOHV2UGUHV0LQLVWHULDOV %2(GHO%2(GHO
%2(GHO%2(GHO%2(GHO%2(GHO%2(
GHO 
2UGUH&LUFXODU7GHO0238 '*& GHVREUHPHVFOHVELWXPLQRVHVHQFDOHQW


&RQGLFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQWL(PPDJDW]HPDWJH

/D EDUUHMD V KD GH WUDQVSRUWDU DPE FDPLRQV GH FDL[D OOLVD L HVWDQFD QHWD L WUDFWDGD SHU HYLWDU
O¶DGKHUqQFLDGHODEDUUHMD

'XUDQW HO WUDQVSRUW V KD GH SURWHJLU OD EDUUHMD DPE ORQHV R DOWUHV FREHUWHV SHU WDO G HYLWDU HO
UHIUHGDPHQW

/DEDUUHMDV KDG DSOLFDULPPHGLDWDPHQWLSHUWDQWQRKLKDHPPDJDW]HPDWJH



/D EDUUHMD V KD GH IDEULFDU SHU PLWMj GH FHQWUDO FRQWtQXD R GLVFRQWtQXD TXH KD GH FRPSOLU OHV
SUHVFULSFLRQVGHO DUWLFOHGHO3*

7ROHUjQFLHV
x *UDQXORPHWULD LQFORVDODSROVPLQHUDO 
R 7DPLVRVVXSHULRUVD 81( 
 0HVFOHVQRSRURVHVGHODPDVVDWRWDOGHJUDQXODWV
 0HVFOHVSRURVHVGHODPDVVDWRWDOGHJUDQXODWV
R 7DPtV 81( GHODPDVVDWRWDOGHJUDQXODWV
R /OLJDQWKLGURFDUERQDWGHODPDVVDWRWDOGHJUDQXODWV




3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV
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3jJLQDGH

7XEVGH3ROLHWLOqG¶DOWDGHQVLWDWGHGREOHSDUHW

6yQFRQGXFWHVFRUUXJDWVGHGREOHSDUHWGHSROLHWLOqDFRH[WUXFFLyDPEODSDUWLQWHULRUOOLVDLO H[WHULRU
FRUUXJDGDDPEODIXQFLyGHFRQWHQLUFRQGXFWHVG LQIHULRUGLjPHWUHRGLUHFWDPHQWFDEOHV

/D SDUHW H[WHUQD GHOV WXEV VHUj GH SROLHWLOq G DOWD GHQVLWDW 3($'  /D SDUHW LQWHUQD SRGUj VHU GH
SROLHWLOqG DOWDREDL[DGHQVLWDW 3(%' SUqYLDDSURYDFLyGHOD'2HQIXQFLyGHOVXEPLQLVWUDPHQWHQ
EDUUHVRHQURWOOR

(OVGLjPHWUHPtQLPVSHUDOVWXEVVHUDQ

x 'LjPHWUH1RPLQDO '1 PP
x 'LjPHWUH([WHUQ WROHUjQFLDGHO PP
x 'LjPHWUH,QWHULRU WROHUjQFLDGHO PP

pVUHEXWMDGDWRWHOORWKDXUjGHVHUH[DPLQDWGHQRXLHOVGHIHFWHVFRUUHJLWVSHOSURYHwGRUDEDQVG¶XQ
QH[DPHQSHUSDUWGHOFOLHQW

(OVWXEVKDXUDQGHSUHVHQWDUODVHYDVXSHUItFLHH[WHULRUOOLVD1RSUHVHQWDUDQGHIHFWHVSHUIRUDFLRQV
DVSUHVHVHWF&DOGUjWHQLUHOVFHUWLILFDWVGHUHJLVWUHVGHTXDOLWDWGHWRWVHOVORWVGHIDEULFDFLy'LUHFFLy
G¶REUH SRGUj VROÂOLFLWDU OD UHDOLW]DFLy GH SURYHVGH TXDOLWDWSHU D ODFHUWLILFDFLy GHOFRPSOLPHQW GH OHV
HVSHFLILFDFLRQVDQWHULRUVDXQODERUDWRULRILFLDOKRPRORJDWTXHDQLUDQDFjUUHFGHO&RQWUDFWLVWD




3jJLQDGH

,9 )RUPDFLyGHOWXE

(O FRQGXFWH R WXE WLQGUj XQD FDSD DO VHX LQWHULRU TXH DFWXDUj FRP D OXEULFDQW VzOLG WLSXV 6LOLFRUH 
SHUPDQHQW GH PDQHUD TXH OHV VHYHV FDUDFWHUtVWLTXHV URPDQGUDQ FRQVWDQWV GXUDQW WRWD OD YLGD GHO
FRQGXFWH$TXHVWDFDSDROXEULFDQWVzOLGHVWDUjGLVWULEXwWXQLIRUPHPHQWHQWRWO¶LQWHULRUGHOWXEWDQWHQ
VHFFLyWUDQVYHUVDOFRPORQJLWXGLQDO

9 'LPHQVLyLWROHUjQFLD

(OVWXEVWLQGUDQXQGLjPHWUHH[WHULRUGHPPLXQDSDUHWGHPP3HUWDQWHOGLjPHWUHLQWHULRUVHUj
GHPP

$ 'LjPHWUHH[WHULRU

/HVWROHUjQFLHVPj[LPHVGHOGLjPHWUHH[WHULRUVHUDQLQIHULRUVDO

(O GLjPHWUH H[WHULRU HV PHVXUDUj UHDOLW]DQW OD PHVXUD GH TXDWUH OHFWXUHV HTXLGLVWDQWV GH OD
FLUFXPIHUqQFLDGHOFRQGXFWHXWLOLW]DQWXQDSDUHOOGHPHVXUDYHUQLHURSHXGHUHL

% (VSHVVRUGHODSDUHW

/¶HVSHVVRUGHODSDUHWKDXUjGHWHQLUXQDWROHUjQFLDLQIHULRUDO

/¶HVSHVVRU GH OD SDUHW HV PHVXUDUj SUHQHQW OD PHVXUD GH  OHFWXUHV HTXLGLVWDQWV DO YROWDQW GH OD
FLUFXPIHUqQFLDGHOFRQGXFWHDPEDOJXQDSDUHOOGHPHVXUDDGHTXDW$TXHVWDPHVXUDLQFORXUjODFDSD
LQWHULRUGHOXEULFDQWVzOLGGHOFRQGXFWH

& 2YDOLWDW

/¶RYDOLWDWGHOFRQGXFWHPHVXUDGDIRUDGHOHVERELQHVWLQGUjHOVHJHQWYDORUVHJRQVHOVJURVVRUVGHOD
SDUHW

x SHUFRQGXFWHVGHSDUHWGHPPG¶HVSHVVRU

9, )DEULFDFLy

$
&RQGXFWH

(OFRQGXFWHRWXEWLQGUjOHVVHYHVSDUHWVLQWHULRUVLH[WHULRUVOOLVHVLODVHYDVHFFLyWUDQVYHUVDOVHUj
FLUFXODUDPEXQHVSHVVRUGHSDUHWXQLIRUPH

'XUDQW HO SURFpV GH IDEULFDFLy GH FDGD SHoD KDXUDQ GH TXHGDU FRQVWLWXwGHV SHUIHFWDPHQW WRWHV OHV
IRUPHVGHOWXELQRV¶DGPHWUDQPDQLSXODFLRQVSRVWHULRUVDPEHOILG¶DFRQVHJXLUOHV

(OV WXEV HVWDUDQ H[HPSWV G¶HVTXHUGHV ERPEROOHV LQFUXVWDFLRQV UDWOODGHV HWF SUHVHQWDQW OHV
VXSHUItFLHVH[WHULRULLQWHULRUXQDVSHFWHOOLVDOWDFWHOOLXUHG¶RQGXODFLRQVLDOWUHVGHIHFWHV
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1RV¶DGPHWUjDOVWXEVSRUXVWDTXHVIDOWDG¶XQLIRUPLWDWDOFRORURTXDOVHYRODOWUHGHIHFWHRLUUHJXODULWDW
TXHSRJXpVSHUMXGLFDUODVHYDFRUUHFWDXWLOLW]DFLy

(VYDORUDUjSRVLWLYDPHQWTXHHOIDEULFDQWGHOWXEHVWLJXLHQSRVVHVVLyGHOFHUWLILFDWGHFRPSOLPHQWGH
OD1RUPD,62SHUODIDEULFDFLyGHWXEVGHSROLHWLOq

%
&RUGDG¶DUURVVHJDPHQW

4XDQ VLJXL UHTXHULW HO FRQGXFWH R WXE KDXUj GH GLVSRVDU G¶XQD FRUGD DO VHX LQWHULRU GH
SROLHWLOqSROLHVWHUSHUODSRVWHULRUHVWHVDGHOILOJXLDDODLQWHULRUGHOWXE/DFRUGDV¶LQVHULUjDOWXEHQHO
PRPHQWHQTXqDTXHVWVLJXLIDEULFDW

/D FRUGD WLQGUj XQD ORQJLWXG H[WUD GHO  PtQLP HQ UHODFLy DPE OD ORQJLWXG GHO WXE HQ TXq VLJXL
LQWURGXwGD,JXDOPHQWDTXHVWDFRUGDV¶LQVHULUjXQLIRUPHPHQWHQWRWDODORQJLWXGGHOWXE

&
/RQJLWXGVGHVXEPLQLVWUDPHQW

/DSODQWDGHSURGXFFLyKDXUjG¶HVWDUFDSDFLWDGDSHUVXEPLQLVWUDUERELQHVRURWOORVFRQWLQXVGHWXEGH
ILQVPHWUHVVLHVUHTXHUHL[

'
7HPSHUDWXUDGHERELQDW

/DWHPSHUDWXUDGHODSDUHWH[WHULRUGHOWXEPHVXUDGDDODOtQLDGHSURGXFFLyDEDQVGHTXHDTXHVWWXE
HVERELQLKDXUjGHVHULQIHULRUD&

(
/DERUDWRULGHFRQWUROGHTXDOLWDW

7RWHV OHV SODQWHV GLVSRVDUDQ G¶XQ ODERUDWRUL HTXLSDW DPE OµLQVWUXPHQWDO QHFHVVDUL SHU UHDOLW]DU WRWHV
OHVSURYHVHVSHFLILFDGHV


9,, (PSDTXHWDW

(OFRQGXFWHHVVXEPLQLVWUDUjHQERELQHVGHIRUPDTXHDVVHJXULQHOVHXFRUUHFWHDSLODPHQW&DGDVFXQ
GHOV  FRQGXFWHV G¶XQD ERELQD QR FRQWLQGUj XQLRQV R MXQWHV (OV H[WUHPV GHO FRQGXFWH HV VHJHOODUDQ
DPEWDSVSHULPSHGLUO¶HQWUDGDG¶DLJXDRDOWUHVPDWHULDOVLDPpVDPpVSHUPDQWHQLUDOVHXLQWHULRUOD
FRUGDG¶DUURVVHJDPHQW&DGDERELQDWLQGUjXQDHWLTXHWDUHVLVWHQWDO¶DLJXDDPEHOVHJHQWFRQWLQJXW

x 1RPGHOIDEULFDQW
x &RGLGHSURGXFWH
x /RQJLWXGHQPHWUHV
x 3HVWRWDOGHODERELQDLGHOFRQGXFWHHQTXLORJUDPV
x $OWUHVGDGHVHVSHFLILFDGHV

9,,, 4XDOLWDWLFRQWUROGHIDEULFDFLy

+DXUjGHUHDOLW]DUVHXQFRQWUROGHIDEULFDFLyGHSURGXFFLyYHULILFDQWDVSHFWHLGLPHQVLRQVGHOPDWHL[
LFDGDSDTXHWGHSURGXFFLyKDXUjGHVHUFRQWURODWDEDQVGHOVHXOOLXUDPHQWDOPDJDW]HP6LODPRVWUD

3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV
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/DORQJLWXGLIDFLOLWDWDPETXqXQFDEOHSRWVHULQVWDOÂODWDWUDYpVG¶XQFRQGXFWHYHGHWHUPLQDWSHUOHV
SURSLHWDWV GH IUHJDPHQW GH OD SDUHW LQWHUQD GHO FRQGXFWH L GH OD FREHUWD GHO FDEOH R GH OD FRUGD D
XWLOLW]DU SHU OD VHYD LQVWDOÂODFLy VL HV SUHFLVD $TXHVW SDUjPHWUH GHWHUPLQDUj HOV FRHILFLHQWV GH
IUHJDPHQWLQWHUQGHOFRQGXFWH

(VFDOFXODUjVHJXLQWODQRUPD%HOOQXFOL7576<LOD%HOOQXFOL7$1:7

(O FRHILFLHQW GH IUHJDPHQW REWLQJXW HQWUH HO FRQGXFWH DPE HO SUHWUDFWDPHQW LQWHUQ L XQ FDEOH VHQVH
OXEULFDUVHUjLQIHULRUD

(OFRHILFLHQWGHIUHJDPHQWREWLQJXWHQWUHHOFRQGXFWHDPEHOSUHWUDFWDPHQWLQWHUQLXQILOG¶HVWHVDGH
FDEOHVHUjLQIHULRUD

* 5HVLVWqQFLDDPELHQWDO

(OFRQGXFWHLQVWDOÂODWKDXUjGHSRGHUSDWLUWHQVLRQVGXUDQWODVHYDLQVWDOÂODFLyLSRVWHULRUPHQWKDGH
VXSRUWDUO¶DWDFPHGLDPELHQWDOTXHHOURGHMD

(V FDOFXODUj VREUH XQD PRVWUD Gµ PHWUH GH ORQJLWXG TXH HV VXEPHUJLUj HQ XQD VROXFLy DO 
$QWDUR[ ,JHSDO &2HQDLJXDD&GXUDQWXQWHPSVPtQLPGHKRUHV

8QDYHJDGDH[WUHWDODPRVWUDGHODVROXFLyQRSRGUjRIHULUVLJQHVGHWUHQFDPHQWRHVTXHUGHV

/DYLGD~WLOKDGHVHUGHDQ\VHQFRQGLFLRQVQRUPDOVGHFXUVLH[HFXFLy&DOGUjTXHHOOXEULFDQW
LQWHUQWLSXV6LOLQXFOLWLQJXLWDPEpDTXHVWDYLGD~WLO

+ 0HPzULDGHERELQDW

4XDQHOFRQGXFWHHVGHVHQURWOODG¶XQDERELQDRG¶XQURWOORHOFRQGXFWHKDGHTXHGDUVHHQOtQLDUHFWD
LQRPRVWUDUVLJQHVTXHGLILFXOWLQODVHYDLQVWDOÂODFLy

(VFDOFXODUjVHJRQVODQRUPD$670LVHUjLQIHULRUDPP

, 5DGLGHFXUYDWXUDPtQLP

(OUDGLGHFXUYDWXUDPtQLPVHUjYHJDGHVHOGLjPHWUHH[WHUQ

,, &DUDFWHUtVWLTXHVHOqFWULTXHV

/DULJLGHVDGLHOqFWULFD .9FP VHUjVXSHULRUDVHJRQVODQRUPD81(

/DUHVLVWLYLWDWWUDQVYHUVDO RKPV FP VHUjVXSHULRUDH[S  VHJRQVODQRUPD81(

,,, &DUDFWHUtVWLTXHVTXtPLTXHV

(OV WXEV SUHVHQWDUDQ XQD UHVLVWqQFLD H[FHOÂOHQW D TXDOVHYRO DJHQW TXtPLF GLVVROYHQWV jFLGV jOFDOLV
HWF QRHVVHQWFRQGXFWRUVG¶HOHFWULFLWDW
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2EWXUDGRUVLIODEOHV



3jJLQDGH

,, 2EWXUDGRUVLQIODEOHVSHUDFRQGXFWHVDPEFDEOHV

3HU D FRQGXFWHV L VXEFRQGXFWHV RFXSDWV DPE FDEOHV HV IDUDQ IHU VHUYLU REWXUDGRUV LQIODEOHV TXH
SURSRUFLRQDUDQHOVHJHOODWHVWDQFWDQWDOVFRQGXFWHVRFXSDWVSHUFDEOHVSHUHYLWDUTXHOµDLJXDSDVVLD
WUDYpVGHOVFRQGXFWHVFDSDOHVDUTXHWHVRHOHPHQWVGHUHJLVWUHGHODFDQDOLW]DFLy

%jVLFDPHQWFRQVLVWHL[HQHQXQDERVVDSUHIDEULFDGDHQDOXPLQLIOH[LEOHLSROtPHUWRWDOPHQWVHJHOODGD
,QFRUSRUDDFDGDVFXQDGHOHVVHYHVFDUHVXQHVWLUHVGHPjVWLFVHJHOODGRUSUHHQVDPEODGHV$TXHVWD
ERVVD VHUj DXWRLQIODEOH LQFRUSRUDQW HO PHFDQLVPH FRUUHVSRQHQW R Ep LQFRUSRUDUj XQD FjQXOD TXH
SHUPHWUjLQIODUODSHUPLWMDQVH[WHUQV

(VIDUDQVHUYLUERVVHVGHPLGDDGHTXDGDDOFRQGXFWHLDOVFDEOHVDOYROWDQWGHOVTXDOVV¶HQURWOODUj(Q
HOFDVGHTXHDPEXQDPDWHL[DERVVDHVUHDOLW]LODREWXUDFLyG¶XQFRQGXFWHDPERPpVFDEOHVHV
IDUDQ VHUYLU HOV DFFHVVRULV DGGLFLRQDOV SHU D GHL[DU EHQ VHJHOODWV HOV HVSDLV HQWUH FDEOHV 3HU D OD
LQVWDOÂODFLy GHOV REWXUDGRUV LQIDEOHV HV VHJXLUDQ OHV UHFRPDQDFLRQV GHO IDEULFDQW L HV IDUj VHUYLU OHV
HLQHVTXHDTXHVWWLQJXLKRPRORJDGHV



2EWXUDGRUVPHFjQLFVSHUDFRQGXFWHVGHPPEXLWV



3jJLQDGH

1RUPDWLYDGH&RPSOLPHQW2EOLJDWRUL

5(%7  5HDO 'HFUHWR  GH  G¶DJRVWR SRU HO TXH VH DSUXHED HO 5HJODPHQWR
(OHFWURWpFQLFRGH%DMD7HQVLyQ
81((1  6LVWHPDV GH WXERV SDUD LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV 3DUWH  5HTXLVLWRV
JHQHUDOHV
81((1  7XERV GH SURWHFFLyQ GH FRQGXFWRUHV 'LjPHWURV H[WHULRUHV GH ORV WXERV SDUD
LQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVLURVFDVSDUDWXERVLDFFHVRULRV
81((1

&RQGLFLRQVGH6XEPLQLVWUDPHQWLHPPDJDW]HPDWJH

, 6XEPLQLVWUDPHQW

(QURWOOHVLEDUUHVVHJRQVHOWLSXVGHWXEDVXEPLQLVWUDU

+DQG HVWDUPDUFDWVDPE
x 1RPGHOIDEULFDQW
x 0DUFDG LGHQWLILFDFLyGHOVSURGXFWHV
x (OPDUFDWJHKDGHVHUOOHJLEOH
x +DQG¶LQFORXUHOHVLQVWUXFFLRQVGHPXQWDWJHFRUUHVSRQHQWV

,, (PPDJDW]HPDWJH

(QOORFVSURWHJLWVFRQWUDHOVLPSDFWHVLFRQWUDODSOXMD
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2EWXUDGRUPHFjQLFSHUDFRQGXFWHGHPPEXLW

/RQJLWXGHQODSRVLFLyGHWDQFDPHQW FP

3ROLHWLOqGHEDL[DLQWHQVLWDW


0DWHULDO

&DUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHV




(OV WXEV HV FRQVWLWXLUDQ SHU FRH[WUXVLy GHO PDWHULDO SOjVWLF TXH SUHVHQWDUj XQ DVSHFWH KRPRJHQL 
VHQVH LUUHJXODULWDWV ERPEROOHV VHQVH IRQGUH QzGXOV R WDTXHV HWF /D SDUHW LQWHUQD SUHVHQWDUj XQD
RYDOLW]DFLyPj[LPDGHOGHOGLjPHWUHQRPLQDOH[WHUQ

(OGLjPHWUHH[WHUQWLQGUjXQDWROHUjQFLDGHOPHQWUHHOGLjPHWUHLQWHUQWLQGUjXQDWROHUjQFLDGH
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'HILQLFLyL&DUDFWHUtVWLTXHVGHOV(OHPHQWV

, 2EWXUDGRUVPHFjQLFVSHUDFRQGXFWHVEXLWV

(OVFRQGXFWHVWDQHOVGHPPFRPHOVGHPPXQDYHJDGDFRQQHFWDWVDPEHOVSHULFRQVWLQGUDQ
XQD SHoD G¶REWXUDFLy PLWMDQoDQW XQ HOHPHQW PHFjQLF VHJHOODQW FRQWUD HO SDV G¶DLJXD SROV
URVHJDGRUVHWF

/¶REWXUDGRU KDXUj G¶H[HUFLU XQD SUHVVLy VREUH XQ FLOLQGUH GH JRPD TXH VHJHOODUj FRQWUD OD SDUHW
LQWHULRUGHOFRQGXFWH(OVREWXUDGRUVHVWDUDQGRWDWVG¶XQDQFRUDWJHLQWHUQSHUOOLJDUHOILOJXLDGLSRVLWDW
DO¶LQWHULRUGHOVFRQGXFWHVDPEODILQDOLWDWG¶HVWHQGUHVXEFRQGXFWHVRFDEOHV

7RWV HOV REWXUDGRUV HVWDUDQ IDEULFDWV DPE PDWHULDOV QR FRUURVLXV /¶DQHOO GH VHJHOODW VHUj GH JRPD
HODVWRPqULFD L HOV FRPSRQHQWV SOjVWLFV GH SROLDPLGD DPE ILEUD GH YLGUH TXHGDQW WRWDOPHQW IL[DWV DO
FRQGXFWHLGRWDQWDOVWXEVGHWRWDOHVWDQTXLWDW

/¶REWXUDGRU GLVSRVDUj G¶XQ HOHPHQW DPE GXHV SRVLFLRQV REHUW R WDQFDW TXH UHDOLW]DUj SUHVVLy
GLUHFWDPHQWVREUHO¶HOHPHQWHODVWRPqULF


 2EWXUDGRUVGHFRQGXFWHV




3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV




2KPVFP
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JUFP
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8QLWDW

&DUDFWHUtVWLTXHVSULQFLSDOVGHOVFRQGXFWHVGH

,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO

&DUDFWHUtVWLTXHV
WqUPLTXHV
7HPSHUDWXUDG ~V
'LODWDFLyWqUPLFDOLQHDO
&RQGXFWLYLWDWWqUPLFD
&DUDFWHUtVWLTXHV
HOqFWULTXHV
5HVLVWLYLWDWGHPDVVD
5tJLGHVGLHOqFWULFD


/HVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOVFRQGXFWHVKDXUDQGHFRPSOLU


1RUPD
1RUPD
$670
',1

&DUDFWHUtVWLTXHVItVLTXHV 
'HQVLWDW
'


ËQGH[IOXwGHVD
'
,62

,62
&RQWLQJXWFHQGUD


2,7


&DUDFWHUtVWLTXHV


PHFjQLTXHV
&jUUHJD
G DL[DIDPHQW

GHIRUPDFLy Pj[  
81((1 
&jUUHJD WUHQFDPHQW D
'0

WUDFFLy
$OODUJDPHQWHQWUHQFDPHQW

'0

'XUHVD6KRUH'
'

5HVLOÂOLHQFLD
'


3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV
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,,, 2EWXUDGRUWULSRODUSHUDFRQGXFWHVVXEFRQGXFWDWV





,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO





5DO

(VSHVVRU



81(

1RUPD

0DOODJHRWq[WLO







3jJLQDGH

3jJLQDGH

x [eVXQDPDOODDPEGRVHVSDLVSHUDFDEOHVDPELQIUDHVWUXFWXUDLQGHSHQGHQWGHWDPDQ\
´

x [eVXQDPDOODDPEXQHVSDLSHUDFDEOHGHWDPDQ\´

/HVFRQILJXUDFLRQVH[LVWHQWVVyQ

(VSRWLQVWDOÂODUPDQXDOPHQWPLWMDQoDQWEORZLQJLIORDWLQJ





(OIRUPDWG¶DTXHVWSURGXFWHDOWHUQDWLXDOFRQGXFWHUtJLGGHPPpV



 0DOOD*HRWq[WLO



1RUPDWLYDGH&RPSOLPHQW2EOLJDWRUL

81(

&RQGLFLRQVGH6XEPLQLVWUDPHQWHPPDJDW]HPDWJHLH[HFXFLy

(VVXEPLQLVWUDUDQHQXQLWDWV
6¶HPPDJDW]HPDUDQHQOORFVSURWHJLWVFRQWUDLPSDFWHVLHVGHYHQLPHQWVFOLPDWROzJLFV




PP

5HVLVWqQFLD D OD WUDFFLy HQ 0SD
VHFFLyORQJLWXGLQDO
5HVLVWqQFLDPHFjQLFDPtQLPDD 0SD
OD WUDFFLy HQ OD VHFFLy
WUDQVYHUVDO
$PSODGD
FP



&RORUGHODEDQGD

&DUDFWHUtVWLTXHV7qFQLTXHV

'HILQLFLyL&DUDFWHUtVWLTXHV

6HUj SUHFHSWLX GLVSRVDU SHU GDPXQW GH OHV FDQDOLW]DFLRQV VRWHUUDGHV XQD EDQGD GH VHQ\DOLW]DFLy L
DYtV

/DEDQGDGHVHQ\DOLW]DFLyVHUjXQDFLQWDGHSROLHWLOqRSOjVWLFGHFPG DPSODGDLPPGHJUXL[
FRPDPtQLP

/D EDQGD VHUj RSDFD HVWDEOH D OHV YDULDFLRQV WqUPLTXHV VHQVH DOWHUDFLRQV D O DFFLy GH EDFWHULV
VXOIRUUHGXFWRUV3RUWDUjLQVFULWDXQDOOHJHQGDG¶DYtV &DSDoGHVXSRUWDUXQDUHVLVWqQFLDPtQLPDDOD
WUDFFLyGH0SD


 &LQWDREDQGDGHVHQ\DOLW]DFLy


1RUPDWLYDGH&RPSOLPHQW2EOLJDWRUL

81(


&RQGLFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQWHPPDJDW]HPDWJHLH[HFXFLy

(VVXEPLQLVWUDUDQHQXQLWDWV

6¶HPPDJDW]HPDUDQHQOORFVSURWHJLWVFRQWUDLPSDFWHVLHVGHYHQLPHQWVFOLPDWROzJLFV
(OILOJXLDHVGHL[DUjDOµLQWHULRUGHOVFRQGXFWHVOOLJDGDDOHVDQHOOHV4XHGDH[SUHVVDPHQWSURKLELWIHU
FRQQH[LRQV GH ILO PLWMDQoDQW QXVRV L KDQ GH TXHGDU VHPSUH WUDPV VHQFHUV GH ILOJXLD HQWUH WDSV GH
WDQFDPHQW
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'HILQLFLyL&DUDFWHUtVWLTXHV

(OV VHSDUDGRUV GHOV FRQGXFWHV VyQ HOV HOHPHQWV SHU PDQWHQLU VROLGjULD D O¶ LQWHULRU GH O¶H[FDYDFLy
O¶HVWUXFWXUDGHFDQDOLW]DFLyFRPSRVWDSHUYDULVWXEV

(OVLVWHPDGHEORFDWJHGHOVFRQGXFWHVHQHOVHSDUDGRUKDXUjGHVHUWDOTXHQRSHUPHWLHOGHVDUPDW
DFFLGHQWDOGHOFRQMXQWDOOODUJGHODVHYDPDQLSXODFLyLSRVDGDHQREUD

/¶HVIRUoG¶H[WUDFFLyGHOFRQGXFWHFROÂORFDWHQHOVHSDUDGRUQRVHUjLQIHULRUD1

(OV VHSDUDGRUV VHUDQ GH PDWHULDO SOjVWLF SROLSURSLOp SROLXUHWj DQWL[RF HWF  R DOWUH DGHTXDW L
SURSRUFLRQDUDQ XQD GLVWjQFLD GH VHSDUDFLy VXILFLHQW HQWUH HOV FRQGXFWHV SDUDOÂOHOV TXH IRUPHQ HO
SULVPDSHUDSHUPHWUHXQXQLIRUPHUHEOHUWHQWUHHOOV

([HPSOHVGHVHSDUDGRUV

 6HSDUDGRUV


1RUPDWLYDGH&RPSOLPHQW2EOLJDWRUL

81(




(O ILO JXLD HV GHL[DUj D O¶LQWHULRU GHOV FRQGXFWHV OOLJDW D OHV DQHOOHV GHOV REWXUDGRUV 4XHGD
H[SUHVVDPHQWSURKLELWIHUFRQQH[LRQVGHILOPLWMDQoDQWQXVRVLKDQGHTXHGDUVHPSUHWUDPVVHQFHUV
GHILOJXLDHQWUHWDSVGHWDQFDPHQW
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&RQGLFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQWHPPDJDW]HPDWJHLH[HFXFLy

(VVXEPLQLVWUDUDQHQXQLWDWV

6¶HPPDJDW]HPDUDQHQOORFVSURWHJLWVFRQWUDLPSDFWHVLHVGHYHQLPHQWVFOLPDWROzJLFV




3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV



,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO

'HILQLFLyLFDUDFWHUtVWLTXHV

(OILOJXLDHVGHL[DUjFROÂORFDWDO¶LQWHULRUGHWRWVHOVFRQGXFWHVLVXEFRQGXFWHVGHOHVFDQDOLW]DFLRQV

(OILOVHUjGHQLOyG¶DOWDWHQDFLWDW(OVHXGLjPHWUHVHUjVXSHULRUDPP,VXEPLQLVWUDWHQURWOORVG¶XQ
PtQLPGHPGHORQJLWXGVHQVHQXVRVQLFRQQH[LRQV(OILOVXSRUWDUjXQDFjUUHJDGHN1VHQVH
WUHQFDUVH


 )LO*XLD

1RUPDWLYDGH&RPSOLPHQW2EOLJDWRUL

81(


&RQGLFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQWHPPDJDW]HPDWJHLH[HFXFLy

(VVXEPLQLVWUDUDQHQXQLWDWV

6¶HPPDJDW]HPDUDQHQOORFVSURWHJLWVFRQWUDLPSDFWHVLHVGHYHQLPHQWVFOLPDWROzJLFV
7RWVHOVREWXUDGRUVTXHGDUDQWRWDOPHQWIL[DWVDOFRQGXFWHLGRWDUDQDOVWXEVGHWRWDOHVWDQTXLWDW



/¶REWXUDGRU pV XQD SHoD ~QLFD TXH WLQGUj XQ GLjPHWUH H[WHUQ LJXDO DO FRQGXFWH SULQFLSDO L
SUHIHULEOHPHQWQRKDXULDGHWHQLUXQDORQJLWXGVXSHULRUDFP


2EWXUDGRUWULSRODUSHUDFRQGXFWHV
FRUUXJDWVGHPP


3HUDREWXUDUHOVFRQGXFWHVGHPPTXHHVWDQVXEFRQGXFWDWVLVXEMHFWDUHOVVXEFRQGXFWHVGH
PP HV IDUj VHUYLU DTXHVW WLSXV G¶REWXUDGRU $TXHVWV REWXUDGRUV JHQHUDOPHQW HVWDQ IDEULFDWV HQ
SROLSURSLOqOHVHYHQWXDOVSDUWVPHFjQLTXHVTXHSXJXLQWHQLUKDQGHVHUUHVLVWHQWVDODFRUURVLy



3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV
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x $OOLVDGDGHODVXSHUItFLHGHO ~OWLPDWRQJDGD

x (VWHVDKXPHFWDFLy VLpVQHFHVVjULD LFRPSDFWDFLyGHFDGDWRQJDGD

x $SRUWDFLyGHPDWHULDO

x 3UHSDUDFLyLFRPSURYDFLyGHODVXSHUItFLHG DVVHQWDPHQW

,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO













, 7RWXDUWLILFLDO

$EDQVG HVWHQGUHXQDWRQJDGDHVSRWKRPRJHQHwW]DULKXPLGLILFDUVLHVFRQVLGHUDQHFHVVDUL

,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO

7R7

$UWLILFLDO

PP

PP

PP

7R7
77R7

1DWXUDO
$UWLILFLDO

PP

77R7

1DWXUDO

1,9(//

75¬),&

7278





3jJLQDGH

x +LSzWHVLV,,,=RQHVDSDUWDGHVGHOWUjQVLWGHYHKLFOHV MDUGLQVHVSDLVUHFUHDWLXVHWF 
&RQVLVWHL[HQXQDVREUHFjUUHJDXQLIRUPHG¶7PDIHFWDGDSHUXQFRHILFLHQWG¶LPSDFWHG¶$
O¶DFFLyG¶DTXHVWDFjUUHJDFDOVXPDUO¶DFFLyGHOSHVGHOWHUUHQ\


x +LSzWHVLV,,9RUHUHV
7UHQGHFjUUHJXHVFRQVLVWHQWHQXQDFjUUHJDGH7DFWXDQWVREUHXQDVXSHUItFLHGH[P
HQODSRVLFLyPpVGHVIDYRUDEOH$O¶DFFLyG¶DTXHVWDFjUUHJDFDOVXPDUO¶DFFLyGHOSHVGHOWHUUHQ\
LXQDVREUHFjUUHJDXQLIRUPHGH1P



3jJLQDGH

/HV LUUHJXODULWDWV TXH H[FHGHL[LQ OHV WROHUjQFLHV HVSHFLILFDGHV D O DSDUWDW DQWHULRU KDQ GH VHU
FRUUHJLGHVSHOFRQVWUXFWRUDIHJLQWRUHWLUDQWHOPDWHULDOQHFHVVDULWRUQDQWDFRPSDFWDULDOOLVDU

(OV GHIHFWHV TXH HV GHULYLQ G DTXHVW LQFRPSOLPHQW KDQ GH VHU UHSDUDWV SHO FRQWUDFWLVWD VHJRQV OHV
LQGLFDFLRQVGHOD'2

1RV DXWRULW]DHOSDVGHYHKLFOHVLPDTXLQjULDILQVTXHODFDSDQRV KDJLFRQVROLGDWGHILQLWLYDPHQW

/HV ]RQHVTXH SHU OD VHYD UHGXwGD H[WHQVLy HO VHX SHQGHQW R OD VHYD SUR[LPLWDW D REUHV GH SDV R
GHVJXjVPXUVRHVWUXFWXUHVQRSHUPHWLQODXWLOLW]DFLyGHO HTXLSKDELWXDOV KDXUDQGHFRPSDFWDUDPE
HOVPHGLVDGHTXDWVSHUWDOG DFRQVHJXLUODGHQVLWDWSUHYLVWD

/DFRPSDFWDFLyV KDG HIHFWXDUORQJLWXGLQDOPHQWFRPHQoDQWSHUOHVYRUHVH[WHULRUVLSURJUHVVDQWFDS
DO FHQWUH SHU D FDYDOFDUVH HQ FDGD UHFRUUHJXW HQ XQ DPSOH QR LQIHULRU D  GHO GH O HOHPHQW
FRPSDFWDQW

7RWHV OHV DSRUWDFLRQV G DLJXD KDQ GH IHUVH DEDQV GH OD FRPSDFWDFLy 'HVSUpV O ~QLFD KXPHFWDFLy
DGPLVVLEOHVHUjODGHSUHSDUDFLySHUDFROÂORFDUODFDSDVHJHQW

/ HVWHVDV KDGHUHDOLW]DUSUHQHQWFXUDG HYLWDUVHJUHJDFLRQVLFRQWDPLQDFLRQVHQWRQJDGHVGHJUXL[
FRPSUHVHVHQWUHLFP

(OPDWHULDOHVSRWXWLOLW]DUVHPSUHTXHOHVFRQGLFLRQVFOLPDWROzJLTXHVQRKDJLQSURGXwWDOWHUDFLRQVHQ
ODVHYDKXPLWDWGHWDOPDQHUDTXHVXSHULHQPpVGHOODKXPLWDWzSWLPD

/D KXPLWDW zSWLPD GH FRPSDFWDFLy GHGXwGD GH O DVVDLJ 3UyFWRU 0RGLILFDW VHJRQV OD QRUPD 1/7
V KDG DMXVWDUDODFRPSRVLFLyLIRUPDG DFWXDFLyGHO HTXLSGHFRPSDFWDFLy

1RV KDG HVWHQGUHFDSWRQJDGDPHQWUHQRV KDJLFRPSURYDWHOJUDXGHFRPSDFWDFLyGHODSUHFHGHQW

/DFDSDQRV KDG HVWHQGUHILQVTXHV KDJLFRPSURYDWTXHODVXSHUItFLHVREUHODTXHKDG DVVHQWDUVH
Wp OHV FRQGLFLRQV GH TXDOLWDW L IRUPHV SUHYLVWHV DPE OHV WROHUjQFLHV HVWDEOHUWHV 6L HQ DTXHVWD
VXSHUItFLH KL KD GHIHFWHV R LUUHJXODULWDWV TXH H[FHGHL[HQ OHV WROHUDEOHV V KDQ GH FRUUHJLU DEDQV GH
O H[HFXFLyGHODSDUWLGDG REUD
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7LQGUjGLIHUHQWVIXQFLRQDOLWDWVWDQWGHVGHOSXQWGHYLVWDGHWUDoDW FDQYLVGHGLUHFFLyHQFUHXDPHQWV 
FRP GHV GHO IXQFLRQDO UHJLVWUH FRQQH[LRQV HVWHVD GH FDEOHV  (Q jPELW PHWURSROLWj V¶LQVWDOÂODUDQ
SHULFRQV HQ FDOoDGD YRUHUD L WHUUD DPE XQD VHSDUDFLy Pj[LPD HQWUH HOOV GH O¶RUGUH GH P SHU
HVWHVHV PDQXDOV L ILQV D P SHU HVWHVHV EORZLQJIORDWLQJ HVVHQW QHFHVVjULD OD IRUPDOLW]DFLy GH
FDSDGHQHWHMDLVROHUDGHFPGHJUXL[DPEIRUPLJyGHUHVLVWqQFLDFDUDFWHUtVWLFD.JFP

/DVROHUDGHOSHULFyGLVSRVDUjHQHOVHXSXQWFHQWUDOG¶XQSRXGHUHFROOLGDG¶DLJHVSHUDHVJRWDPHQW
HQFDVGHILOWUDFLRQV

(OVSHULFRQVKDXUDQGHVXSRUWDUODSUHVVLyH[HUFLGDSHUODWDSDFRPSOLQWODQRUPD(1FODVVH'
SDVVDQWXQWHVWGHIDWLJDGHUHSHWLFLRQV

6HUDQ tQWHJUDPHQW GH IRUPLJy DPE XQD UHVLVWqQFLD FDUDFWHUtVWLFD PtQLPD GH 1PP GH
FRQVLVWqQFLD VHFD DPE FRPSDFWDFLy SHU YLEUDW HQqUJLF GHO PRWOOH /D FRQVLVWqQFLD HV PHVXUDUj SHU
DVVHQWDPHQWGHOFRQG¶$EUDPVFRQIRUPHDOD1RUPD81(

3HUDO¶DUPDGXUDV¶XWLOLW]DUDQEDUUHVFRUUXJDGHVG¶DFHU%6FRQIRUPHDOD1RUPD81(R
PDOOHVHOHFWURVROGDGHVGHILOIHUUR%7VHJRQVOD1RUPD81(

(QTXDQWDOHVKLSzWHVLVGHVREUHFjUUHJXHVVHUDQG¶DSOLFDFLySHUDODFROÂORFDFLyGHOVSHULFRQVHQHOV
VHJHQWVSXQWV

x +LSzWHVLV,&DOoDGHV
7UHQ GH FjUUHJXHV G¶XQ YHKLFOH GH 7 DPE O¶HL[ ORQJLWXGLQDO SDUDOÂOHO D O¶HL[ GH OD FDOoDGD L
IRUPDWSHUVLVFjUUHJXHVGH7TXHDFWXHQFDGDVFXQDVREUHXQDVXSHUItFLHUHFWDQJXODUGH
[PDPEHOFRVWDWGHSDUDOÂOHODO¶HL[GHOYHKLFOH/DVHSDUDFLyHQWUHFjUUHJXHVHQVHQWLW
ORQJLWXGLQDOVHUjPLHQVHQWLWWUDQVYHUVDOP(OVSHULFRQVSHUOHVVHYHVGLPHQVLRQVUHGXwGHV
~QLFDPHQWHVYHXUDQDIHFWDWVSHUXQDGHOHVFjUUHJXHVGHW$O¶DFFLyG¶DTXHVWDFjUUHJDFDO
VXPDUO¶DFFLyGHOSHVGHOWHUUHQ\LXQDVREUHFjUUHJDXQLIRUPHGH1P

'HILQLFLyL&DUDFWHUtVWLTXHV

3HULFySUHIDEULFDWSHUDWHOHFRPXQLFDFLRQVHQIRUPLJyDUPDWDPEVROHUDTXDWUHILQHVWUHVGHFRQQH[Ly
LGHVJXjVLQIHULRU

, &DUDFWHUtVWLTXHV*HQHUDOV

 3HULFRQV





x 3ODPPP

6HJRQVODVHJHQWWDXOD

&RQGLFLRQVGHOSURFpVG¶H[HFXFLy
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/DSUHSDUDFLyGHOWRWXDUWLILFLDOV KDGHIHUDFHQWUDOLQRLQVLWX/ DGGLFLyGHO DLJXDGHFRPSDFWDFLy
WDPEpV KDGHIHUDFHQWUDOH[FHSWHHQHOVFDVRVHQTXHOD'2DXWRULW]LHOFRQWUDUL
,, 7RWXQDWXUDO



3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV





x 1LYHOOGHODVXSHUItFLH

7ROHUjQFLHVG H[HFXFLy

6 KD G DUULEDU FRP D PtQLP DO JUDX GH FRPSDFWDFLy SUHYLVW VHJRQV OD QRUPD 1/7 DVVDLJ
3UzFWRU0RGLILFDW 

/DFDSDKDXUjGHWHQLUHOSHQGHQWHVSHFLILFDWGHTXHGDUODVXSHUItFLHSODQDLDQLYHOODPEOHVUDVDQWV
SUHYLVWHVVHJRQVOHVLQGLFDFLRQVGHOD'2

&RQGLFLRQVJHQHUDOV





/ H[HFXFLyGHODXQLWDWG 2EUDLQFORXOHVRSHUDFLRQVVHJHQWV

6XEEDVHVREDVHVGHWRWXQDWXUDORDUWLILFLDOSHUDSDYLPHQWV



'HILQLFLyLFRQGLFLRQVGHOHVSDUWLGHVG¶REUDH[HFXWDGHV



 %DVHVLVXEEDVHVGH7278




6¶LQVWDOÂODUjODPDOODJHRWq[WLOHQHOVFDVRVHQTXHDL[tKRLQGLTXLHOSURMHFWHRDSHWLFLyH[SUHVVDGHOD
'LUHFFLyG¶2EUDeVUHFRPDQDEOHIHUODVHUYLUHQHOVFDVRVHQTXHHVWLQJXLSRFHVSDLGLVSRQLEOHSHU
HVWHVD SHUH[HPSOHXQFRQGXFWHFHGLWSHUDOWUDFRPSDQ\DGHVHUYHLV LHVSUHYHJLTXHVLJXLXQWUDP
RQKLSXJXLKDYHUQHFHVVLWDWGHFUHL[HPHQWRUHFRQILJXUDFLyGHO¶HVWHVDMDTXHIDFLOLWDTXHGLQWUHG¶XQ
FRQGXFWHV¶KLYDJLQUHDOLW]DQWHVWHVHVFRQVHFXWLYHVMDTXHHOVFDEOHVTXHGHQVHPSUHSHQWLQDWVGLQWUH
HOFRQGXFWHLODPDWHL[DFHOÂODGHODPDOODTXHHVIDVHUYLUSHUO¶HVWHVDIDGHJXLD

x [eVXQDPDOODDPEWUHVHVSDLVSHUDFDEOHVDPELQIUDHVWUXFWXUDLQGHSHQGHQW1¶KLKDGH
GLYHUVRVWDPDQ\V ´´L´ 

3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV
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x
x
x
x

925(5$;&P7DSDGHIXOODVLPSOHGHGLPHQVLRQVLQWHULRUV[&P
925(5$;&P7DSDGHIXOODVLPSOHGHGLPHQVLRQVLQWHULRUV[&P
925(5$;&P7DSDGHGREOHIXOODWULDQJXODUGHGLPHQVLRQVLQWHULRUV[&P
925(5$;&P7DSDGHIXOOHVWULDQJXODUGHGLPHQVLRQVLQWHULRUV[&P

%y&y'

,,

,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO

3jJLQDGH

,,, $VVDMRV

,,,D$VVDMRVGHTXDOLILFDFLy

3UHYL DO VXEPLQLVWUDPHQW GHO PDWHULDO VHUj QHFHVVDUL TXH HO SURYHwGRU SUHVHQWL FRP D PtQLP HOV
DVVDMRVGHTXDOLILFDFLyUHFROOLWVHQODVHJHQWQRUPD

(OSURYHwGRUWLQGUjODREOLJDFLyGHSUHVHQWDUXQSODGHTXDOLWDWVHJRQVODUHFRPDQDFLy81((1,62
 L HV YDORUDUj SRVLWLYDPHQW TXH DFUHGLWL HO FRPSOLPHQW GH OD UHFRPDQDFLy PLWMDQoDQW XQ
FHUWLILFDWGHSURGXFWHDFUHGLWDWSHUXQDHQWLWDWKRPRORJDGD

(O LQIRUPH GHOV DVVDMRV UHDOLW]DWV KDXUDQ G¶DQDU DGMXQW GHOV SOjQROV GH GHWDOO GHO PDWHULDO LQIRUPH
IRWRJUjILFGHVFULSFLyWqFQLFDGHOSURGXFWHLLQIRUPHGHSUREHV

/HVSURYHVKDUHDOLW]DUVHUDQ
D  ,QIRUPH9LVXDOFRPSURYDQWHOFRPSOLPHQWGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGLPHQVLRQDOVLFRQVWUXFWLYHV
E  $VVDMRVPHFjQLFVV¶DSOLFDUjHOGHVFULWDO¶DSDUWDWGHOD1RUPD81((1DPEXQDIRUoD
GHFRQWUROGHN1
F  $VVDLJPHFjQLFDPESURYHWDGHFDGDFRODGDV¶H[WUDXUDQPRVWUHVSHOVHXDQjOLVLV6¶DSOLFDUj
HOGHVFULWDO¶DSDUWDWDOD1RUPD81((1

,,,E$VVDMRVGHUHFHSFLy

8QDYHJDGDHQWUHJDWDREUDHOPDWHULDOVXEPLQLVWUDWVHUjUHVSRQVDELOLWDWGHOD'2O¶HODERUDFLyG¶XQD
DFWDGHUHFHSFLyGHOPDWHULDOLQFORHQWHOVVHJHQWVDVVDMRV
D  9HULILFDFLyYLVXDOGHOGHOVXEPLQLVWUD
E  &RPSURYDFLyGHSHV
F  ,QIRUPHVG¶DVVDMRVPHFjQLFVGHODSDUWLGDVXEPLQLVWUDGD
6HUjUHVSRQVDELOLWDWGHOD'2GHPDQDUDOWUHVSUREHVTXHJDUDQWHL[LQHOHVWjQGDUGVGHTXDOLWDWH[LJLW
HQODSUHVHQWQRUPD



3jJLQDGH

'HILQLFLyL&DUDFWHUtVWLTXHV

7DSDL0DUFGHWHOHFRPXQLFDFLRQVDEDWLEOHHQXQDIXOOHVIXOOHVRIXOOHV'LVSRVDUjGHVXSHUItFLH
DQWLOOLVFDPHQWLFjUUHJDGHUXSWXUDGH7

, &DUDFWHUtVWLTXHV&RQVWUXFWLYHV

/D7DSDL0DUFVHUDQGHIXQGLFLyG~FWLOGHOWLSXVJUDILWHVIHURLGDOWLSXVVHJRQVQRUPD,62
DPEOHVVHJHQWVFDUDFWHUtVWLTXHVFRQVWUXFWLYHV
D 5HVLVWqQFLDPtQLPDDWUDFFLyGD1PP
E /tPLWG¶HODVWLFLWDWPtQLPGD1PP
F $OODUJDPHQWPtQLP
G 'XUHVD%ULQHOOD+%6
/HV FDUDFWHUtVWLTXHV GH ODV WDSHV L PDUFV QR HVSHFLILFDGHV H[SOtFLWDPHQW HQ DTXHVWD HVSHFLILFDFLy
VHUDQOHVLQGLFDGHVHQODV1RUPHV81(81(81(L,62

,D5HYHVWLPHQW6XSHUILFLDO

/HV SHFHV GH IXQGLFLy SRUWDUDQ XQD SURWHFFLy D EDVH GH SLQWXUD KLGURGXOXLEOH R HSR[\ DPE XQD
UHVLVWqQFLDHQFjPHUDGHERLUDVDOLQDGHXQPtQLPGHKRUHV

,E$FDEDWGHO0DWHULDOV

/HV SHFHV WLQGUDQ TXH  HVWDU EHQ DFDEDGHV FDS GHIHFWH VXSHUILFLDO TXH SXJXL SHUMXGLFDU OD VHYD
PHFDQLW]DFLyLIXQFLRQDPHQW

,F&ODVVLILFDFLyGHWDSHVLPDUFV

7RWHVOHVWDSHVKDQGHVHUFODVVH'(VGHILQHL[HQHOVVHJHQWWLSXVGHPDUFLWDSHV



 7DSHVLPDUFV
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%y&y'

,H$VVHQWDPHQWV

/DSOHQLWXGGHO¶DVVHQWDPHQWGHOHVWDSHVHQHOVVHXVPDUFVVHUjWDOTXHQRH[LVWHL[LEDODQFHLJDOSDV
GHYHKLFOHVSHOVSHULFRQVTXHV¶KDJLQLQVWDOÂODWHQFDOoDGD3HUDL[zODSOHQLWXGGHFDGDVFXQDGHOHV
GXHV VXSHUItFLHV HQ FRQWDFWH VHUj GH PP FRP D Pj[LP pV D GLU FDGDVFXQD GH OHV VXSHUItFLHV
KDXUjG¶HVWDUFRPSUHVDHQWUHGRVSODQVSDUDOÂOHOVKRULW]RQWDOVGLVWDQFLDWVPP3HUDOVSHULFRQVTXH
HVVLWXwQHQYRUHUHVRWHUUDQRH[LVWLUjEDODQFHLJDOSDVGHSHUVRQHV

,I7ROHUjQFLHV

/DVXSHUItFLHVXSHULRUGHOHVWDSHVLHOVVHXVPDUFVKDXUDQGHVHUSODQVDPEXQDWROHUjQFLDGHO¶D
ODFRWDGHSDVDPEXQPj[LPGHPP

,, 1RUPDWLYD$SOLFDEOH

6HUjG¶HVWULFWHFRPSOLPHQWOHVVHJHQWVQRUPHV

81( (1 'LVSRVLWLXVGHFREULPHQWLWDQFDPHQWSHU]RQHVGHFLUFXODFLyXWLOLW]DGHVSHUYLDQDQWVL
YHKLFOHV3ULQFLSLVGHFRQVWUXFFLyDVVDMRVPDUFDWLFRQWUROVGHTXDOLWDW
81((1)XQGLFLy)XQGLFLyGHJUDILWHVIHURLGDO
81('LVSRVLWLXVGHFREULPHQWLWDQFDPHQWSHU]RQHVGHFLUFXODFLyXWLOLW]DGHVSHUYLDQDQWVL
YHKLFOHV3ULQFLSLVGHFRQVWUXFFLyDVVDMRVPDUFDWLFRQWUROVGHTXDOLWDW
81(  )XQGLFLy DPE JUDILW HVIHURLGDO 7LSXV L FRQGLFLRQV GH UHFHSFLy L VXEPLQLVWUDPHQW GH
SHFHVDPEPRWOOH
,62$OHDFLyGHJUDILWHVIHURLGDO








'

,
,,,

$OILQDOGHOGRFXPHQWV¶DGMXQWHQHOVSOjQROVGHGHWDOOFRQVWUXFWLXGHOVGLIHUHQWVWLSXVGHSHULFRQV





x 7ROHUjQFLHV
R 0HVXUHVLQWHULRUV
 )LQVPPP
 0pVG¶PPP
R 4XDGUDWXUD'LIHUHQFLDGDHQWUHGLDJRQDOVQRVXSHULRUGHPP
R (VSHVVRUV1RLQIHULRUVDOQRPLQDOHQXQGHOPDWHL[
R 3HQGHQWVGHOHVSDUHWV SHUGHVPRWOODW 1RVXSHULRUD
x 3URYHV
R (OIDEULFDQWUHDOLW]DUjLJDUDQWLUjSURYHVDPEUHVXOWDWVVDWLVIDFWRULVGHWRWVHOVPDWHULDOV
LFRPSRQHQWV
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,G&jUUHJXHV0j[LPHV

/HV KLSzWHVLV GH VREUHFjUUHJXHV GH OHV WDSHV DFRPSOLUDQ OD VHJHQW UHODFLy DPE OHV KLSzWHVLV GH
VREUHFjUUHJXHVHQSHULFRQV

+LSzWHVLVGHSHULFRQV +LSzWHVLVGHWDSD



3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV



,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO


(OV SHULFRQVHV GHILQHL[HQ HQ IXQFLy GH OHV VHYHV GLPHQVLRQV LQWHULRUV OODUJDGD [ DPSODGD 
3DUWLFXODULW]DQWSHUDODQRVWUH[DU[DKLWUREHP

x [[&P
3HULFRQVGHSODQWDTXDGUDGDGHGLPHQVLRQVLLQWHULRUVGH[[&P

x [[&P
3HULFRQVGHSODQWDTXDGUDGDGHGLPHQVLRQVLQWHULRUV[[&P

x [[&P
3HULFRQVGHSODQWDUHFWDQJXODUGHGLPHQVLRQVLQWHULRUV[[&P

x [[&P
3HULFRQVGHSODQWDUHFWDQJXODUGHGLPHQVLRQVLQWHULRUV[[&P


$PpVDPpVWRWVHOVSHULFRQVSRUWDUDQILQHVWUHVXQDSHUSDUHW

6¶HVWDEOLUDQ OHV VHJHQWV FRQGLFLRQV HVSHFtILTXHV SHU D SHULFRQV SUHIDEULFDWV FRP D SURGXFWH
LQGXVWULDOVXEPLQLVWUDWDREUD
x /HVHQWUDGHVGHFRQGXFWHVDOSHULFyGLVSRVDUDQG¶XQVLVWHPDG¶HVWDQFDPHQWTXHODJDUDQWHL[L
DXQDSUHVVLyPtQLPDGHN3DWDQWVLV¶RFXSHQSHUFRQGXFWHVFRPVLQR
x (OVSHULFRQVGLVSRVDUDQVLHOVHXSHVKRUHTXHUHL[G¶HOHPHQWVGHVXVSHQVLyLPDQHLJSHUDO
WUDQVSRUWLLQVWDOÂODFLy
x ([FHSWH SHOV SHULFRQV WLSXV $ HOV SHULFRQV GLVSRVDUDQ IHUUDPHQWD G¶HQJDQ[DPHQW GH SROLWMD
SHOWLU(OVSHULFRQVGLVSRVHQGHGRVVXSRUWVG¶HQJDQ[DPHQWGHSROLWJHVSHUO¶HVWHVDGHFDEOHV
VLWXDWVHQOHVSDUHWVWUDQVYHUVDOVFHQWUDWVLVRWDGHOHVILQHVWUHVG¶HQWUDGDGHFRQGXFWHV
x (OVJDQ[RVGHWLULVXSRUWVGHFDEOHVyQJDOYDQLW]DWVQRWHQHQXQFRQWLQJXWVXSHULRUDO
GHFDUERQLLODFjUUHJDGHUXSWXUDSHUWUDFFLyQRpVLQIHULRUD.JPP
x (OV VXSRUWV QHFHVVDULV G¶HQJDQ[DPHQW GH SROLWMD XWLOLW]DWV FRP SXQWV G¶DPDUUDGRU GH OHV
SROLWJHVHQHOVSHULFRQVHQO¶HVWHVDGHFDEOHVVXEWHUUDQLVVyQHQFDVWDWVHQHOVPXUV6¶KDQGH
FROÂORFDU OHV UHJOHWHV L JDQ[RV GH VXVSHQVLy GH FDEOHV TXH VyQ QHFHVVDULV SHU VXSRUWDU HOV
FDEOHV
x /HVVXSHUItFLHVVHUDQOOLVHVLVHQVHSRURVLWDWVDSUHFLDEOHV
x (OUHFREULPHQWPtQLPG¶DUPDGXUHVVHUjGHPP
x (OFXUDWVHUjFRQIRUPHDO¶HVWDEOHUWDOD1RUPD(+(LHVSURORQJDUjILQVTXHHOIRUPLJyDUULEL
FRP D PtQLP DO  GH OD VHYD UHVLVWqQFLD GH SURMHFWH L GH IRUPD TXH DOV  GLHV WLQJXL OD
UHVLVWqQFLDDFRPSUHVVLyUHTXHULGD

3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV
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$PEHQHUJLDHOqFWULFDGH%DL[D7HQVLyODGLVWDQFLDPtQLPDVHUjGHFP

R

D  ([FDYDFLyGHUDVHVLSRXV

,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO

E  ([FDYDFLyHQGHVPXQW

F  5HILQDWGHVXSHUItFLHVH[FDYDGHV

3jJLQDGH

&RQVLVWHL[HQHOVHJXLWG RSHUDFLRQVQHFHVVjULHVSHUDFRQVHJXLUO DFDEDWJHRPqWULFGHOHVVXSHUItFLHV
GHO H[FDYDFLyWDOFRPV LQGLFDHQHOVDUWLFOHVLGHO3*FRPSOHPHQWDGDSHUO¶2UGUH&LUFXODU






/HV WHUUHV VREUDQWV GH O H[FDYDFLy VHUDQ WUDQVSRUWDGHV DO OORF DGHTXDW SUqYLDPHQW DXWRULW]DW SHO OD
'2

'XUDQW O H[HFXFLy GHOV WUHEDOOV HV SUHQGUDQ OHVPHVXUHV SUHFLVHV SHUQR GLVPLQXLU OD UHVLVWqQFLD GHO
WHUUHQ\QRH[FDYDWQLDIDYRULUODIRUPDFLyG HQWROODPHQWVFDXVDWVSHOGUHQDWJHGHIHFWXyVGHOHVREUHV

/HVREUHVG H[FDYDFLyHVUHDOLW]DUDQG DFRUGDOHVDOLQHDFLRQVSHQGHQWVLGLPHQVLRQVLQGLFDGHVSHUOD
'2

&RQVLVWHL[ HQ HO FRQMXQW G RSHUDFLRQV SHU D H[FDYDU L DQLYHOODU OHV ]RQHV HQ TXq V LPSODQWL HO FDQDO
H[FDYDW ,QFORX O¶DFDEDPHQW L HO UHILQDW GHOV WDOXVVRV GH O H[FDYDFLy HQ HOV WHUPHV LQGLFDWV HQ HOV
DUWLFOHVLGHO3*FRPSOHPHQWDGDSHUO¶2UGUH&LUFXODU





&DOGUjFRPSOLUOHVPHVXUHVGHVHJXUHWDWJHQHUDOVQHFHVVjULHVDL[tFRPPDQWHQLUDOYROWDQWGHUDVHVL
SRXVXQDIDL[DGHWHUUHQ\OOLXUHG XQDDPSODGDPtQLPDG XQPHWUH

6HPSUHTXHVLJXLQHFHVVDULV HVWUHEDUDQOHVUDVHVLSRXV

6L DSDUHL[ DLJXD D OHV UDVHV R SRXV H[FDYDWV V XWLOLW]DUDQ HOV PLWMDQV L LQVWDOÂODFLRQV DX[LOLDUV
QHFHVVDULVSHUHVJRWDUOD

(O&RQWUDFWLVWDHVWDUjREOLJDWDHIHFWXDUO H[FDYDFLyGHOPDWHULDOLQDGHTXDWSHUDODIRQDPHQWDFLyLDOD
VHYDVXEVWLWXFLySHUPDWHULDODSURSLDWVHPSUHTXHOD'2KRFRQVLGHULRSRUW~

'HOHVWHUUHVSURFHGHQWVGHODH[FDYDFLyHVVHOHFFLRQDUDQDTXHOOHVTXHSXJXLQFRQVWLWXLUHOPDWHULDO
GH IXWXU UHFREULPHQW GH OD UDVD HQ OD TXDQWLWDW QHFHVVjULD /D '2 VHUj O¶HQFDUUHJDGD G¶DTXHVWD
VHOHFFLy/DUHVWDGHWHUUHVQHFHVVjULHVVHUDQG¶DSRUWDFLyLYDOLGDGHVSHUOD'2

(OSDYLPHQWDOoDWV¶DSLODUjLHVUHWLUDUjDFRQWHQLGRUVSHUSRVWHULRUPHQWWUDQVSRUWDUVHDDERFDGRUV
DXWRULW]DWV

(O WUHEDOOV GH GHPROLFLy GHO SDYLPHQW V¶HIHFWXDUDQ G¶DFRUG D OHV GLVSRVLFLRQV H[SUHVVDGHV SHU
O¶2UJDQLVPHFRUUHVSRQHQW $MXQWDPHQW'LSXWDFLyHWF 

6¶KDXUjG¶H[FDYDUODUDVDQHFHVVjULDSHUDOWUHEDOOSUHYLVWHQHOGLDLVHPSUHTXHHVSXJXLRPSOLUOD
VHFFLy H[FDYDGD HO PDWHL[ GLD /HV GLPHQVLRQV GH OD UDVD HV IL[DUDQ HQ IXQFLy GH OD XELFDFLy GH OD
FDQDOLW]DFLyLHOQRPEUHGLjPHWUHLGLVSRVLFLyGHOVWXEVGHOSULVPDRFDEOHVDXELFDUHQHOLQWHULRU



3jJLQDGH

eV LQGLVSHQVDEOH GLVSRVDU GH WRWD OD  LQIRUPDFLy SUHFLVD GH VHUYHLV H[LVWHQWV VRWHUUDWV L OD XELFDFLy
H[DFWDSHUDQRSURGXLUGHVSHUIHFWHVDOVPDWHL[RV

$PpVDPHVHQFDQDOLW]DFLRQVTXHGHPDQLQPDTXLQjULDHVSHFLDOFRPSRWVHUHOFDVG¶H[HFXFLyGH
³WRSRV´ HV SURYHLUj O¶HTXLS GH SHUIRUDFLy KRULW]RQWDO JXLDW SHU UDGDU FRUUHVSRQHQW 3HO FDV GH OHV
PLQLUDVHVVHUjQHFHVVDULIHUVHUYLUUDVDGRUHVGHFRUUHWMDRGLVF

/D PDTXLQjULD QHFHVVjULD SHO GHVHQYROXSDPHQW GH O¶DFWLYLWDW GH FDQDOLW]DFLy VHUj O¶KDELWXDO SHU D
O¶H[HFXFLyGHWUHEDOOVHQDTXHVWVHFWRUGHO¶DFWLYLWDWGHO¶REUDS~EOLFD JUXSVGHFRPSUHVVLyGXPSHUV
UDVDGRUHV HWF«  (O FRQWUDFWLVWD KDXUj GH SUHYHXUH WRWD OD IHUUDPHQWD DGLHQW HQ TXDQWLWDW TXDOLWDW L
HVWDW GH FRQVHUYDFLy 3HO FDV GH OHV PLQLUDVHV SRGHQ IHUVH VHUYLU PjTXLQHV UDVDGRUHV DGLHQWV DO
WHUUHQ\TXHSHUPHWUDQH[HFXWDUODPLQLUDVDDODIRQGjULDGHVLWMDGD

 0DTXLQjULD


 *HQHUDOLWDWVGHO¶H[HFXFLy

$O ILQDO GHO GRFXPHQW G¶HVSHFLILFDFLRQV V¶DGMXQWHQ HOV SOjQROV GH GHWDOOV FRQVWUXFWLXV GH GLIHUHQWV
VHFFLRQV WLSXV GH FDQDOLW]DFLRQV WDQW FRQYHQFLRQDO FRP PLQLUDVD TXH KDQ GH VHUYLU GH PRGHO
G¶H[HFXFLyGHOVSULVPHVLFDQDOLW]DFLRQV

/¶DPSOjULDGHODFDQDOLW]DFLyVRWHUUDGDFRQYHQFLRQDOVHUjODGHIQLGDSHUODQRUPDWLYDGHO¶$MXQWDPHQW
GH%DUFHORQD

(OVGLIHUHQWVSULVPHVTXHHVSRGHQWHQLUGHSHQGUDQGHOQRPEUHGHFRQGXFWHVHOWLSXVHOGLjPHWUH
OHVGLPHQVLRQVLHOWLSXVGHSDYLPHQWTXHHVWLQJXL YRUHUDFDOoDGDMDUGtR]RQHVQRSDYLPHQWDGHV 

/¶H[HFXFLy GH O¶REUD FLYLO FRPSUHQ WRWHV DTXHOOHV DFWLYLWDWV TXH HV IDQ QHFHVVjULHV SHU FRQIRUPDU
TXDOVHYRO WLSXV GH SULVPD VLJXL DYRUHUD R D FDOoDGD SDYLPHQWDW R QR L DPE GLIHUHQWV SHUILOV WLSXV
VHJRQVODLQIUDHVWUXFWXUDVXEWHUUjQLDTXHHVWLQJXL
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/¶H[FDYDFLy GH OHV UDVHV HV UHDOLW]DUj DPE PLWMDQV PHFjQLFV LR PDQXDOV VHJRQV HO WLSXV GH
FDQDOLW]DFLyOHVLQVWUXFFLRQVGHOD'2LGHO6HUYHLV7qFQLFVGHO¶$MXQWDPHQWLRRUJDQLVPHVRILFLDOV
TXHLPSOLTXL





 ([FDYDFLy

$PEDOWUHVLQVWDOÂODFLRQVODGLVWjQFLDVHUjGHFP


$PEHQHUJLDHOqFWULFDG¶DOWD7HQVLyODGLVWDQFLDPtQLPDVHUjGHFP

R

x (QFUHXDPHQWV

$PE DOWUHV VHUYHLV FRP D [DU[HV GH GLVWULEXFLy G¶DLJXD JDV VDQHMDPHQW HWF HV WLQGUj XQD
VHSDUDFLyGHFP

$PELQVWDOÂODFLyG¶HQHUJLDHOqFWULFDHQ$OWD7HQVLyODVHSDUDFLyPtQLPDVHUjGHFPHQWUHOD
SDUW PHV SURSHUD GHO SULVPD GH FDQDOLW]DFLy LHO FDEOH GLUHFWDPHQW VRWHUUDW R FRQGXFWH VL IRV
FDQDOLW]DW(QHOFDVGH%DL[D7HQVLyODGLVWDQFLDHVUHGXHL[DFP

x 3DUDOāOHOLVPHV

x (QFRQFUHWV¶KDGHUHVSHFWDUHOVHJHQW

x 5HGXLULQWHUIHUqQFLHVGHWRWWLSXVTXHSRGULHQGRQDUVHHQWUHOHVLQVWDOÂODFLRQV
*DUDQWLUOHVRSHUDFLRQVGHPDQWHQLPHQWGHWRWHVOHVLQVWDOÂODFLRQVH[LVWHQWV


 'LVWjQFLHVDVHUYHLVDIHFWDWV

6¶KDXUDQGHJDUDQWLUXQHVGLVWjQFLHVPtQLPHVSHUDVHUYHLVH[LVWHQWVDO¶REUDDPEREMHFWHGH

(V ORFDOLW]DUj O¶HVSDL DGLHQW SHU D OD XELFDFLy GH OD FDQDOLW]DFLy GH IRUPD TXH TXHGL JDUDQWLGD
O¶DFFHVVLELOLWDWDOVFRQGXFWHV


6¶DVVHQ\DODUj SUqYLDPHQW OµH[LVWqQFLD G¶DOWUHV VHUYHLV D OD YLD S~EOLFD VHJRQV OD LQIRUPDFLy
VXEPLQLVWUDGDSHOVDJHQWVLPSOLFDWV$PpVDPpVV¶KDXUDQGHFRQWUDVWDUDTXHVWHVGDGHVPLWMDQoDQW
ODUHDOLW]DFLyGHFDOHVLRSURVSHFFLyDPEJHRUDGDUVHJRQV'2



6¶HQWpQSHUFDQDOLW]DFLyVRWHUUDGDODSDUWGHODLQIUDHVWUXFWXUDGHVWLQDGDDO¶DOORWMDPHQWGHOVFDEOHVGH
OD [DU[D TXH YDQ VRWHUUDWV XVXDOPHQW VRWD FRWD ³´ GH YLDOV S~EOLFV IRUPDWV HQ HO VHX FRQMXQW SHU
FDQDOLW]DFLRQV FRP OHV TXH HV GHVFULXHQ HQ DTXHVW DSDUWDW  L HOV SHULFRQV TXH HV GHVFULXUDQ D
O¶DSDUWDWFRUUHVSRQHQWDPEGHWDOO



 &DQDOLW]DFLyVRWHUUDGDFRQYHQFLRQDOLPLQLUDVD



 (;(&8&,Ï,9$/,'$&,Ï
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 5HSODQWHLJG¶REUD

6¶DVVHQ\DODUjWRWHOWHUUHQ\SUqYLDPHQWDTXDOVHYROH[FDYDFLyHOWUDoDWGHODFDQDOLW]DFLyLODVLWXDFLy
GHOVSHULFRQV



3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV



,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO

 $OWUHVPDWHULDOVREUDFLYLO

/DPHQFLyH[SUHVVDG DOJXQVPDWHULDOVHQDTXHVW3OHFQRH[FORXO ~VHQOHVREUHVGHTXDOVHYRODOWUH
WLSXVGHPDWHULDOQRHVPHQWDWH[SUHVVDPHQW

$TXHVWVPDWHULDOVQRHVPHQWDWVH[SUHVVDPHQWKDXUDQGHVHUGHODPLOORUTXDOLWDWHQWUHHOVGHODVHYD
FODVVHHQKDUPRQLDDPEOHVDSOLFDFLRQVDTXHKDJLQGHVHUVRWPHVRV(QWRWFDVODVHYDDFFHSWDFLy
KDXUjGHVHUDSURYDGDSHO'LUHFWRUGHO 2EUD
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G  (VWUHEDGHV

H  7UDQVSRUWDO¶DERFDGRU

,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO

D  'HILQLFLyLH[HFXFLy

E  'RVLILFDFLyGHOIRUPLJy

F  )DEULFDFLyGHOIRUPLJy

G  7UDQVSRUWGHOIRUPLJy

(VQHWHMDUjOD]RQDDIHFWDGDGHL[DQWODHQFRQGLFLRQVVLPLODUVDOLQLFLGHO¶REUD

R

(O IRUPLJy HV FROÂORFDUj HQ REUD QR PpV WDUG G XQV WUHQWD PLQXWV  PLQ  D FRPSWDU GHV GHO VHX
SDVWDW (Q WRW FDV QR HV WROHUDUj OD FROÂORFDFLy HQ REUD GH PDVVHV TXH DFXVLQ XQ SULQFLSL
G DGRUPLPHQWGLVJUHJDFLyRGHVVHFDFLy

/D WHUUD D XWLOLW]DU SHU DO UHFREULPHQW L HOV PqWRGHV GH FRPSDFWDFLy SUHYLVWV KDXUDQ GH SHUPHWUH
DFRQVHJXLUHOJUDXGHFRPSDFWDFLyH[LJLWDFDGDFDV1RV¶DGPHWUjO¶~VGHIUDJPHQWVGHSHGUDWHUUD
RUJjQLFDHWF

6¶RPSOLUjODUDVDUHDOLW]DQWOHVVHJHQWVRSHUDFLRQV

6 DXWRULW]DO ~VGHILOIHUURSHUDVRVWHQLUHOVPRWOOHVVHPSUHTXHTXHGLHPEHJXWDODPDVVDGHOIRUPLJy
SHUzHVSURKLEHL[WHUPLQDQWPHQWGHL[DUGLQVG DTXHVWDPDVVDFDSSHoDGHIXVWDVHQVHDXWRULW]DFLyGH
OD'2
eVREOLJDWRULO ~VGHYLEUDGRUVGHIRUPLJySHUDPLOORUDUHQWRWVHOVVHXVDVSHFWHVODTXDOLWDWGHOPDWHL[
/DFRPSDFWDFLyGHOIRUPLJyFROÂORFDWHQREUDV H[HFXWDUjDPELJXDORPDMRULQWHQVLWDWTXHO¶XWLOLW]DGD
D OD IDEULFDFLy GH OD SURYHWD G DVVDLJ (V WLQGUj HVSHFLDO FXUD DO FRVWDW GHOV SDUDPHQWV L UDFRQV GH
O HQFRIUDWSHUDHOLPLQDUHOVSRVVLEOHVQLXVLDFRQVHJXLUTXHUHIOXHL[LODSDVWDDODVXSHUItFLH

,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO

3jJLQDGH

(OVPDWHULDOVDXWLOLW]DUHQHOUHEOLPHQWGHUDVHVVHUDQG¶DSRUWDFLyOOHYDWO RUGUHH[SUHVVDFRQWUjULDGHO
'LUHFWRUG 2EUDTXLHQDTXHVWFDVDXWRULW]DUjODXWLOLW]DFLyGHOHVWHUUHVSURFHGHQWVGHODSUzSLDUDVD
H[FDYDGD

(V GHILQHL[HQ FRP D UHEOLPHQWV HO WUDQVSRUW O H[WHQVLy L FRPSDFWDFLy GH PDWHULDOV WHUURVRV R SHGUtV
SURFHGHQWVGHOHVH[FDYDFLRQVRGHSUpVWHFVDUHDOLW]DUHQUDVHV




 5HEOLPHQWGHUDVHV

x (VSURFHGLUjDQHWHMDUOD]RQDDIHFWDGDGHL[DQWODHQFRQGLFLRQVHTXLYDOHQWVFRPDPtQLPD
ODVLWXDFLyLQLFLDOGHO¶REUD

x &ROÂORFDFLy GH OD EDQGD GH VHQ\DOLW]DFLy GHO FRORU HQ HO LQWHULRU GH OD FDSD GH WHUUD D XQD
GLVWDQFLDPtQLPDGHFPGHOSULPDGHIRUPLJyGHOVWXEV

x &RPSDFWDFLy GH FDGD WRQJDGD SHU D REWHQLU TXDOVHYRO JUDX GH FRPSDFWDFLy H[LJLW SHU
O¶RUJDQLVPH UHVSRQVDEOH GH O¶HVWUXFWXUD DIHFWDGD SHU OD H[FDYDFLy HVWDEOLQWVH XQ PtQLP GHO
GHOSUyFWRUQRUPDO 31 
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x /D FROÂORFDFLy GHOV WXEV KDXUj GH UHDOLW]DUVH GH PDQHUD TXH QR SDWHL[LQ FDS WUHQFDPHQW QL
GHIRUPDFLy(VSUHQGUDQOHVVHJHQWVSUHFDXFLRQV

x (QFDVTXHO¶2UJDQLVPHLPSOLFDWKRFRQVLGHULDGLHQWV¶LQFUHPHQWDUjO¶DPSOjULDGHODVROHUDGH
IRUPLJySUqYLDDODUHSRVLFLyGHO¶DVIDOWDPEO¶REMHFWHGHJDUDQWLUODHVWDELOLWDWGHODVHFFLyGHOD
UDVD

x 3HU~OWLPV¶RPSOLUjGHWHUUDLHVIRUPLJRQDUjILQVGHL[DUO¶DOoDGDQHFHVVjULDSHUDHIHFWXDUHO
WDQFDPHQWGHOSDYLPHQW

x 8QD YHJDGD XELFDW HO WXE HV SURFHGLUj D UHDOLW]DU HO SULVPD GH IRUPLJy ILQV DUULEDU D OD FRWD
DGLHQW

x )RUPDFLyG¶XQDVROHUDGHIRUPLJy

/HVRSHUDFLRQVGHIRUPLJRQDWDUHDOLW]DUVHUDQ

&RPDQRUPDJHQHUDOOHVUDVHVGHOHVFDQDOLW]DFLRQVV¶RPSOLUDQDPEIRUPLJy+

/ HVSHVVRU GH OHV PDVVHV TXH KDJLQ GH VHU FRQVROLGDGHV VHUj HO QHFHVVDUL SHU DFRQVHJXLU TXH OD
FRPSDFWDFLyVLJXLHVWHVDVHQVHGLVJUHJDFLyGHODEDUUHMDDWRWHOLQWHULRUGHODPDVVD



(O UHFREULPHQW ILQDOGHOHV UDVHV HV IDUj DPE WHUUD SURFHGHQW GH ODSUzSLD H[FDYDFLy TXH WHQHQ OHV
FRQGLFLRQV LQGLFDGHV R DPE WHUUD FRPSDWLEOH SURFHGHQW GH FDQWHUHV TXH SXJXLQ pVVHU QHFHVVjULHV
SHUDRPSOLUSDUWGHODUDVD

(Q FDV G¶H[LVWLU HQFRIUDW DEDQV GH FRPHQoDU HO IRUPLJRQDW G XQ HOHPHQW KDXUDQ GH IHUVH TXDQWHV
FRPSURYDFLRQVVLJXLQQHFHVVjULHVSHUDVVHJXUDUO H[DFWLWXGHQODFROÂORFDFLyGHOVHQFRIUDWVGXUDQWHO
FXUVGHOIRUPLJRQDWSHUDHYLWDUTXDOVHYROPRYLPHQWGHOVPDWHL[RV

x $ERFDPHQWGHODWHUUDG¶XQJURVVRULQIHULRUDFP

(O FRQWURO GH TXDOLWDW GHO IRUPLJy V HIHFWXDUj FRQIRUPH D O HVWDEOHUW HQ OD LQVWUXFFLy (+( SHO FRQWURO
DQRPHQDWGHQLYHOOQRUPDO

4XDQ VLJXL LPSUDFWLFDEOH GLSRVLWDU HO IRUPLJy HQ IRUPD FRQWtQXD HV GHL[DUDQ MXQWHV GH WUHEDOO
DSURYDGHVLG DFRUGDOHVLQVWUXFFLRQVTXHGLFWLOD'2


7RWHOIRUPLJyHVGLSRVLWDUjGHIRUPDFRQWtQXDGHPDQHUDTXHV REWLQJXLXQDHVWUXFWXUDPRQROtWLFD

H  3RVWDHQREUDGHOIRUPLJy

'XUDQWHOSULPHUSHUtRGHG HQGXULPHQWV KDXUjGHPDQWHQLUODKXPLWDWGHOIRUPLJyLHYLWDUOHVFDXVHV
H[WHUQHVFRPVREUHFjUUHJXHVRYLEUDFLRQVTXHSXJXLQSURYRFDUGDQ\DOIRUPLJy
'XUDQW HOV GHX   SULPHUV GLHV FRP D PtQLP GHVSUpV GHO IRUPLJRQDW HV PDQWLQGUDQ WRWHV OHV
VXSHUItFLHV FRQWtQXDPHQW KXPLGHV PLWMDQoDQW HO UHF LQXQGDFLy R UHFREULQWOHV  DPE WHUUD R VRUUD R
DPEO ~VG DOWUHWLSXVGHWUDFWDPHQWSURSRVDWSHO&RQWUDFWLVWDLSUqYLDPHQWDSURYDWSHUOD'2



I  &XUDGHOIRUPLJy

6¶HVWHQGUjHOIRUPLJyHQGLYHUVHVFDSHVKRULW]RQWDOVSHUDJDUDQWLUHOUHFREULPHQWGHIRUDWV
HQWUH HO IRQV GH OD UDVD L HOV WXEV L HQWUH WXEV L SDUHW (V WLQGUj HQ FRPSWH OHV SRVVLEOHV
EDL[DGHVGHWHPSHUDWXUDSUHQHQWOHVSUHFDXFLRQVQHFHVVjULHV

R

(VSRVDUjHVSHFLDOFXUDHQQHWHMDUOHVHLQHVLHOPDWHULDOGHWUDQVSRUWDOIHUXQFDQYLGHIRUPLJRQVGH
GLIHUHQWVSURSRUFLRQVGHFLPHQW

6¶HYLWDUjO¶DERFDPHQWGLUHFWHGHODPDVVDGHIRUPLJyGDPXQWGHOVWXEVDPEO¶REMHFWHGHQR
SURGXLUWUHQFDPHQWVQLGHVSODoDPHQWVXWLOLW]DQWFDQDOVTXHRULHQWLQODFDLJXGDGHOIRUPLJy

R



3jJLQDGH

(QFDSFDVODFDLJXGDOOLXUHYHUWLFDOGHOIRUPLJyH[FHGLUjG XQPHWUHDPEFLQTXDQWDFHQWtPHWUHV 
P 
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4XDQ OD SRVWD HQ REUD GH OHV PDVVHV HV UHDOLW]L G XQD PDQHUD FRQWtQXD PLWMDQoDQW FRQGXFFLRQV
HVSHFLDOV HO WUDQVSRUW L OD FROÂORFDFLy KDQ G¶HIHFWXDUVH GH WDO IRUPD TXH QR HV SURGXHL[LQ
GLVJUHJDFLRQVHQHOPDWHULDO

(O IRUPLJy HV WUDQVSRUWDUj GHV GH OD IRUPLJRQHUD DO OORF G DERFDPHQW WDQ UjSLGDPHQW FRP VLJXL
SRVVLEOHLTXHQRFDXVLQVHJUHJDFLRQVRSqUGXHVG LQJUHGLHQWV





1RHVEDUUHMDUDQPDVVHVIUHVTXHVFRQJORPHUDGHVDPEWLSXVGLIHUHQWVGHFLPHQW$EDQVGHFRPHQoDU
ODIDEULFDFLyG XQDEDUUHMDDPEXQQRXWLSXVGHFRQJORPHUDQWKDXUDQGHQHWHMDUVHSHUIHFWDPHQWOHV
IRUPLJRQHUHV

(O SDVWDW HV IDUj REOLJDWzULDPHQW HQ IRUPLJRQHUD  DERFDQW SULPHUDPHQW HOV jULGV L FLPHQW HQ VHF
DIHJLQWGHVSUpVO DLJXDGHSDVWDW([FHSWHHQHOFDVTXHV XWLOLW]LQWLSXVHVSHFLDOVGHIRUPLJRQHUDTXH
SHUPHWLQUHGXLUHOSHUtRGHGHEDWXWDTXHVWSHUtRGHDODYHORFLWDWGHUqJLPQRVHUjLQIHULRUG XQPLQXW
PLQ PpVWDQWHVYHJDGHVTXLQ]HVHJRQV VHJ FRPIUDFFLRQVGHTXDWUHFHQWVOLWUHV O WLQJXL
ODFDSDFLWDWGHODIRUPLJRQHUDG¶H[FpVVREUHHOVVHWFHQWVFLQTXDQWDOLWUHV O 



/DGRVLILFDFLyGHOFLPHQWLGHOVjULGVHVIDUjSHUSHVHVVHQWOHVWROHUjQFLHVDGPHVHVOHVHVWDEOHUWHV
HQHOFDStWROFRUUHVSRQHQWGHOSUHVHQWSOHFGHSUHVFULSFLRQV

3HUDFRPSURYDUOHVFRQGLFLRQVPtQLPHVGHGRVLILFDFLRQVG DLJXDLjULGVPpVFRQYHQLHQWVHVIDUDQ
HOVFRUUHVSRQHQWVDVVDMRVDPEDQWHODFLyVXILFLHQWDOIRUPLJRQDW/HVSURSRUFLRQVH[DFWHVGHWRWVHOV
PDWHULDOVLQFORHQWHOVDJHQWVG DGGLFLyHVGHWHUPLQDUDQHQEDVHDDTXHVWVDVVDMRVLVHJRQVLQGLTXL
OD'2

/HV FRQGLFLRQV PtQLPHV TXH KDQ GH FRPSOLU HOV GLIHUHQWV WLSXV GH IRUPLJy D HPSUDU VHUDQ OHV
HVSHFLILFDGHVHQHOFDStWROFRUUHVSRQHQWGHOSUHVHQWSOHFGHSUHVFULSFLRQV





/ H[HFXFLy G REUHV GH IRUPLJy LQFORX O HVWXGL GH OD EDUUHMD OD VHYD IDEULFDFLy HO WUDQVSRUW L
O DERFDPHQWDL[tFRPODYLEUDFLyHOFXUDWO H[HFXFLyGHMXQWHVLODUHSDUDFLyGHGHIHFWHV

(VGHILQHL[HQFRPDIRUPLJRQVHOVSURGXFWHVIRUPDWVSHUODEDUUHMDGHFLPHQWDLJXDjULGILjULGJURV
LHYHQWXDOPHQWSURGXFWHVG DGGLFLy



 )RUPLJRQDW
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1RV¶DGPHWUDQHQFUHXDPHQWVHQWUHHOVWXEVHQO¶HVWHVDHQWUHSHULFRQV/¶HVWHVDGHTXDOVHYROWLSXVGH
WXEHVIDUjHQOtQLDUHFWDDPHQ\VTXHV¶DXWRULW]LHOFRQWUDULSHUSDUWGHOD'2


(OVWXEVV¶XQLUDQPLWMDQoDQWSHFHVG¶XQLyDGHTXDGHVHQFDSFDVV¶DGPHWUjO¶HQOODoHQWUHFRQGXFWHV
GHGLIHUHQWGLjPHWUH

(V SURFHGLUj D FROÂORFDU XQV VXSRUWV VHSDUDGRUV FDGD FP FRP D Pj[LP TXH HYLWLQ HO PRYLPHQW
FDSDOHVSDUHWVGHODUDVDGHOEORFGHWXEVDFRQVHTqQFLDGHODSUHVVLyGHOIRUPLJy


1RV¶DGPHWUDQGLSRVLWDUHOVFRQGXFWHVGDPXQWGHSHGUHVRFDQWVTXHSXJXLQGDQ\DUODVXSHUItFLHGHO
WXEGHIRUPDUORRLQFUXVWDUVHHQHOO3HUDL[zHVQHWHMDUjHOIRQVLOHVSDUHWVGHODUDVDGHFRVVRV
HVWUDQ\VV¶HYDFXDUjO¶DLJXDH[LVWHQWLV¶RPSOLUDQHOVIRUDWV

 ,QVWDOÂODFLyGHFRQGXFWHVHQUDVD



&RQVLVWHL[ HQ OHV WDVTXHV GH FjUUHJD GHOV SURGXFWHV H[WUHWV GH OHV H[FDYDFLRQV L TXH QR VHUDQ
XWLOLW]DWVDO REUDLHOVHXSRVWHULRUWUDQVSRUWDXQOORFGHUHSOHJDRDERFDGRUTXHSUqYLDPHQWKDXUj
G KDYHUHVWDWDSURYDWSHUOD'2LFRPSOLUDPEODQRUPDWLYDH[LVWHQWGHJHVWLyGHUHVLGXV





&RP D QRUPD JHQHUDO HQ WHUUHQ\V TXH QR VLJXLQ GH URFD V¶KDXUDQ G¶HVWUHEDU OHV UDVHV SHU D
SURIXQGLWDWV VXSHULRUV D  P R WHQLU DPE HO FRUUHVSRQHQW HVWXGL JHRWqFQLF TXH DYDOL TXH pV
QHFHVVDUL 3HU D SURIXQGLWDWV PHQRUV V¶DFWXDUj G¶DFRUG DO TXH OD ERQD SUjFWLFD L OHV FRUUHVSRQHQWV
SUHFDXFLRQVDFRQVHOOLQSHOWHUUHQ\HQTHVWLy

(OGLPHQVLRQDPHQWGHWRWVHOVFRPSRQHQWVHVUHDOLW]DUjPLWMDQoDQWFjOFXOVHVWjWLFVTXHHO&RQWUDFWLVWD
SUHVHQWDUjDOD'2MXQWDPEHOVSOjQROVGHGHWDOOG H[HFXFLyDJUXSDWVDOFRUUHVSRQHQW3URMHFWHGH
6RVWHQLPHQWSHUDTXqDTXHVWSURFHGHL[LDOVHXHVWXGLLDSURYDFLy

(OV PDWHULDOV D HPSUDU HQ OHV HVWUHEDGHV SRGUDQ VHU GH IXVWD R PHWjOÂOLFV SHUz DEDQV GHO VHX ~V
KDXUDQGHVHUDSURYDWVSHO'2

(V GHILQHL[ FRP HVWUHEDGD D O REUD SURYLVLRQDO GH VRVWHQLPHQW GH  OHV SDUHWV GH UDVHV R SRXV
H[FDYDWV TXH SHUPHWL H[HFXWDU O H[FDYDFLy DPE WDOXVVRV YHUWLFDOV /D QHFHVVLWDW GH O HVWUHEDGD SRW
YHQLUGHWHUPLQDGDSHUODIDOWDPDWHULDOG HVSDLSHUDGHVHQYROXSDUHOWDO~VQDWXUDOGHOWHUUHQ\LRSHUOD
QHFHVVLWDWGHSURWHJLUDOVWUHEDOODGRUVDOIRQVGHO H[FDYDFLyTXDQDTXHVWDpVIRQGD
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(VFRPSDFWDUjODFDSDGHWHUUHVSHUDREWHQLUHOJUDXGHFRPSDFWDPHQWTXHH[LJHL[LHO
WLWXODU GH OD YLD HVWDEOLQWVH XQ PtQLP GHO  GHO 3URFWRU 1RUPDO $TXHVWD
FRPSDFWDFLyHVUHDOLW]DUjSHUPLWMjGHSLFRQDGRUHVQHXPjWLTXHVRHOHPHQWVYLEUDWRULV
DGHTXDWV(OFRPSDFWDWGHODSULPHUDFDSDV¶KDXUjGHUHDOLW]DUFXURVDPHQWSHUWDOGH
QRDIHFWDUDODFDQDOLW]DFLyFRQVWUXwGD



D  3DYLPHQWVDVIjOWLFV

E  3DYLPHQWVPRGXODUVGHOODPERUGDRVLPLODU

x (Q HO FDV GH SDYLPHQWV EOLQGDWV UHSjV HQ IUHVF GHO DQLYHOODW  L FRPSDFWDW $O FRPHQoDU
O¶HQGXULPHQWOOHYDUHOPRUWHUGHIRUPLJyVREUDQW

 5HSRVLFLyGHSDYLPHQWV

,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO

G  5HSRVLFLyGHERUGRQV


,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO

3jJLQDGH

$EDQVGHODUHDOLW]DFLyGHOHVREUHVV¶KDGHFRPSURYDUODYLDELOLWDWGHODLQVWDOÂODFLyVHJRQVHOWUDoDW
GHVLJQDW DO SURMHFWH WqFQLF FRUUHVSRQHQW 6L HV WURED FDS WLSXV GH SUREOHPD TXH IDFL LQYLDEOH OD
UHDOLW]DFLy GH OD LQVWDOÂODFLy HVSHFLILFDGD V¶KD GH FRPXQLFDU LPPHGLDWDPHQW DTXHVWD VLWXDFLy DO
SURPRWRUMXQWDPEODSURSRVWDGHWUDoDWDOWHUQDWLXTXHVLJXLSRVVLEOHLVHJXLQWHOVFULWHULVPDUFDWVSHU
OD'2



7RWV HO WUHEDOOV D UHDOLW]DU D OD LQWHULRU GH JDOHULHV YROWHV L W~QHOV HV UHJLUDQ SHU OD QRUPDWLYD
G¶LQVWDOÂODFLyTXHWLQJXLOD3URSLHWDWGHODPDWHL[D FRPJXQLW]DWGHOVWXEVXQDYHJDGDLQVWDOÂODWV 



 &DQDOLW]DFLyDJDOHULHVYROWHVLW~QHOV



x &ROÂORFDFLyGHOVWXEVLWDSDWGHODUDVD6¶HVWHQHQHOVWXEVDOVIRQVGHODUDVD(OSURFHGLPHQW
GHIRUPDFLyGHOSULVPDLUHSRVLFLyGHSDYLPHQWVLWUDQVSRUWGHUHVLGXVHVDQjORJDDOGHODUDVD
FRQYHQFLRQDOPHQWUHTXHHOUHEOHUWGHODUDVDHVIDUjWRWVHQFHUDPEIRUPLJyH[FHSWHSHUOHV
FDQDOLW]DFLRQVHQWHUUHVRQHVUHDOLW]DUjDPEWHUUHV

x /OLXUDPHQW GH FDQDOLW]DFLRQV L VHUYHLV DIHFWDWV &LQF PHWUHV DEDQV G¶DUULEDU D XQ SXQW GH
SUHVqQFLDGHFDQDOLW]DFLyRVHUYHLDIHFWDWV¶DWXUDO¶H[HFXFLyGHODPLQLUDVDTXHHVUHSUqQFLQF
PHWUHVPpVHQOOjGHOSXQWGHSUHVqQFLDGHL[DQWXQWUDPGHPpVGHPHWUHVVHQVHH[FDYDU
$TXHVWWUDPVV¶KDXUDQG¶H[HFXWDUPDQXDOPHQWVHJXLQWODPDWHL[DPHWRGRORJLDTXHHOFDVGH
FDQDOLW]DFLRQVLVHUYHLVDIHFWDWVSHUXQDUDVDFRQYHQFLRQDO

x 2EHUWXUDGHODPLQLUDVD(VIDVHUYLUXQDPDTXLQDULDHVSHFLDO UDVDGRUDGHGLVFRFRUUHWMD TXH
HQVSHUPHWH[HFXWDUXQDPLQLUDVDGHOHVPHVXUHVHVSHFLILFDGHVLTXHSRWSHUPHWUHDVSLUDU
HOV PDWHULDOV GHULYDWV GH O¶H[HFXFLy GHL[DQW HO IRQV GH OD UDVD WRWDOPHQW QHW L KRPRJHQL L
HYDFXDQWHOVPDWHULDOVREUDQWV

x 0DUFDWJH (Q HO UHSODQWHLJ DO LJXDO TXH HQ OHV FDQDOLW]DFLRQV FRQYHQFLRQDOV V¶LGHQWLILFD
FODUDPHQWHOSXQWG¶H[LVWqQFLDGHFDQDOLW]DFLRQVLVHUYHLVDIHFWDWV

(QUHVXPSHOFDVGHPLQLUDVHVH[HFXWDGHVDPEPDTXLQjULDHVSHFLDOLW]DGDDJUDQVWUHWVHOVSDVVRV
DVHJXLUKLVyQ



/HVPLQLUDVHVQRPpVDSOLFDUjSHUHQWRUQVGHQXOÂODRSRFDSUHVqQFLDGHVHUYHLVLFDQDOLW]DFLRQV(Q
WRW FDV pV QHFHVVDUL LGHQWLILFDU SHUIHFWDPHQW SHU PLWMj GH WRWHV OHV WqFQLTXHV GLVSRQLEOHV FDOHV
G¶H[SORUDFLy GHWHFFLy JHRWqFQLFD  OD VLWXDFLy H[DFWD GHOV VHUYHLV L FDQDOLW]DFLRQV DIHFWDGHV HQ
O¶H[HFXFLyGHODPLQLUDVD
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x $ FRQWLQXDFLy HV SURFHGLUj D UHRPSOLU DPE HO PDWHL[ WLSXV GH PRUWHU OHV MXQWHV L HVSDLV TXH
KDJLQSRJXWTXHGDUGHJXWDODFRQILJXUDFLyDPEOHVDOWUHVSHFHVH[LVWHQWVOHVMXQWHVKDXUDQ
GHTXHGDUG¶XQJUXL[QRVXSHULRUDPP

x /HV SHFHV TXH HV FROÂORTXLQ VHJXLUDQ OHV UDVDQWV H[LVWHQWV L PDQWLQGUDQ OD FRQILJXUDFLy L HO
GLEXL[GHOHVSHFHVH[LVWHQWV

x 6¶HVWHQGUj FRP D VHLHQW XQD FDSD GH PRUWHU VREUH OD TXH HV FROÂORFDUDQ OHV SHFHV TXH
V¶KDYLHQUHWLUDWGXUDQWODGHPROLFLy

(Q HO FDV GH TXH QR HV SXJXLQ UHFXSHUDU GH OD GHPROLFLy GHO SDYLPHQW OHV SHFHV H[LVWHQWV HV
GLVSRVDUj GH SHFHV GH UHSRVLFLy GHO PDWHL[ WLSXV L TXDOLWDW TXH OHV GHO SDYLPHQW H[LVWHQW 1R HV
SHUPHWUjO¶~VGHSHFHVWUHQFDGHVRGHWHULRUDGHVSHUODGHPROLFLy(VSURFHGLUj





x (VVXEVWLWXLUDQWDPEpDTXHOOVSDQRWVTXHHQFDUDTXHQRHVWLJXLQGLQWUHGHO¶jPELWGHODSUzSLD
REUDV¶KDJLQGHWHULRUDWSHURSHUDFLRQVUHODFLRQDGHVDPEDTXHVWD

x 8QFRSFROÂORFDWVLHQUDVDWVHOVSDQRWVHVSURFHGLUjDUHPXOODUORVLDRPSOLUQHOHVMXQWHVDPE
OOHWDGDGHFLPHQWHOLPLQDQWQHODTXHVREUDDEDQVGHTXHV¶DVVHTXL

x (OVSDQRWVHVPXOODUDQLVHJXLGDPHQWHVFROÂORFDUDQDPjVREUHHOVHLHQWGHPRUWHUPDQWHQLQW
HO GLEXL[ GHO SDYLPHQW H[LVWHQW L UHVSHFWDQW OHV MXQWHV L OHV UDVDQWV H[LVWHQWV HQ FDV GH VHU
QHFHVVDUL HV UHEDL[DUj OD FDSD GH PRUWHU SHU D PDQWHQLU HOV QRXV SDQRWV FROÂORFDWV DO QLYHOO
GHOVH[LVWHQWV6¶KDGHWHQLUHVSHFLDOFXUDHQUHVSHFWDUHOVQLYHOOVSHOGHVJXjVGHO¶DLJXDSHU
TXHDSRVWHULRULQRVXUWLQEDVVDOV

x 6REUHODEDVHGHIRUPLJyV¶HVWHQGUjXQDFDSDGHOPRUWHUHVSHFLILFDWDPEXQJUXL[PHQRUGH
FPLSHUDUHJXODULW]DUHOVGHVQLYHOOVGHODEDVHGHIRUPLJy

x (Q JHQHUDO OD UHSRVLFLy GH SDYLPHQWV GH SDQRWV HVWj FRQVWLWXLGD SHU XQD EDVH GH IRUPLJy
+03, GH SODQWD TXH KD GH VHUYLU SHU D FROÂORFDU OD FDSD G¶DFDEDW VXSHUILFLDO SDQRWV
OORVHV 

x ([FHSWH RUGUHV DO FRQWUDUL HV UHDOLW]DUj OD UHSRVLFLy UHVSHFWDQW OHV FDSHV GH SDYLPHQW L HOV
JUXL[RV H[LVWHQWV /D UHSRVLFLy HV UHDOLW]DUj VHJXLQW OHV GLVSRVLFLRQV YLJHQWV GHOV RUJDQLVPHV
PXQLFLSDOVRGHOWLWXODUGHODYLD



 3DUWLFXODULWDWVGHODPLQLUDVD
x /DGHPROLFLyV¶KDXUjIHQWGHVPXQWDQWSHFHVVHQFHUHVOHVVXILFLHQWVSHUH[HFXWDUHOSULVPDGH
PDQHUDTXHODUHSRVLFLyHVIDFLDPESHFHVVHQFHUHV



6¶KDXUjG¶HYLWDUDIHFWDUHVSqFLHVG¶DUEUHV(QFDVGHVHUDIHFWDWVV¶KDXULHQGHWUDVSODQWDURUHSRVDU

H  5HSRVLFLyHQ3DUWHUUHVR-DUGLQV



3jJLQDGH

(QHOFDVGHODJHVSDHVWDOODUjLV¶DIHJLUDQSRUFLRQVUHJXODUVSHUDODVHYDSRVWHULRUXWLOLW]DFLy


F  3DYLPHQWVGHSDQRWVOORVHVHWF
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(V GLVSRVDUj GH SHFHV GH UHSRVLFLy GHO PDWHL[ WLSXV L TXDOLWDW TXH OHV GHO SDYLPHQW H[LVWHQW QR HV
SHUPHWUjO¶~VGHSHFHVWUHQFDGHVRGHWHULRUDGHVSHUODGHPROLFLy(VSURFHGLUj





3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV





6LOHVREUHVDIHFWHQDODVHQ\DOLW]DFLyKRULW]RQWDOYHUWLFDOPRELOLDULXUEjHWFV¶KDXUDQGHUHSRVDUSHU
DOWUHVG¶LGqQWLTXHVFDUDFWHUtVWLTXHVWDPEpVLHVSRVVLEOHSHUSDUWG¶HPSUHVHVHVSHFLDOLW]DGHV

(V UHFRPDQD OD SDUWLFLSDFLy GHOV WqFQLFV UHVSRQVDEOHV GH OD LQIUDHVWUXFWXUD SHU D YDOLGDU WDQW HOV
PDWHULDOVDHPSUDUFRPODVHYDFROÂORFDFLyDO¶REUD

&RP D FULWHUL JHQHUDO SHU D OD UHSRVLFLy HV UHSRVDUj GH PDQHUD TXH OD ]RQD DIHFWDGD TXHGL LJXDO
GHVSUpVG¶H[HFXWDUVHO¶REUDDFRPHVWDYDDEDQVGHFRPHQoDUOD

x (VSURWHJLUjOD]RQDTXHV¶KDUHIHWFRPDPtQLPKRUHVSHUDOSDVGHYHKLFOHVVLHVWUDFWDUj
GHSDYLPHQWVEOLQGDWV(QHOFDVGHSDYLPHQWVVREUHVRUUDHVSRGULDFLUFXODUG¶LPPHGLDW

x (VWHVDVXSHUILFLDOGHVRUUDHQHOFDVGHSDYLPHQWVVREUHVRUUD





x (VWHVDVXSHUILFLDOGHPRUWHUGHIRUPLJyOtTXLGSHOVHJHOODPHQWGHMXQWHV

x &RPSDFWDW PLWMDQoDQW PDUWLQHWV GHO FRQMXQW VXSHUILFLDO ILQV O¶HQUDVDPHQW DPE HO SDYLPHQW
DGMDFHQW

x &ROÂORFDFLyGHOSDYLPHQWJDUDQWLQWODPRGXODFLyLGLEXL[RVH[LVWHQWVSUqYLDPHQW

x (VWHVD L DQLYHOODW VREUH OD EDVH GH WHUUD DGLHQWPHQW FRPSDFWDGD GH OD VRUUD GHO VHLHQW GHO
SDYLPHQWHQHOFDVGHSDYLPHQWVGHVRUUD

(V GLVSRVDUj GH SHFHV GH UHSRVLFLy GHO PDWHL[ WLSXV L TXDOLWDW OHV GHO SDYLPHQW H[LVWHQW QR HV
SHUPHWUjO¶~VGHSHFHVWUHQFDGHVRGHWHULRUDGHVSHUODGHPROLFLy(VSURFHGLUj





x (VUHFRPDQDEOHTXHDTXHVWWLSXVGHUHSRVLFLRQV DVIjOWLTXHVVLJXLQUHDOLW]DGHVSHUHPSUHVHV
HVSHFLDOLW]DGHV

x (QFDVG¶KDYHUVHGHGRQDUXQDFDEDWDPEFRORUHOWLQWDWKDXUjGHVHUYDOLGDWSHUOD'2

x 5HF LQVLVWHQW GH OHV MXQWHV GHO SDYLPHQW QRX DPE O¶H[LVWHQW PLWMDQoDQW HPXOVLy FDWLzQLFD GHO
WLSXV(&/DJUHJDQWVRUUDVHFDR³ILOOHU´HVSROVDGDILQVDOWRWDOVHJHOODPHQW

x 8QD YHJDGD FRPSDFWDW HO PDWHULDO HO QLYHOO G¶DFDEDW SUHVHQWDUj XQ DVSHFWH FRP D PtQLP
LJXDODOGHOSDYLPHQWRULJLQDO

x (VWHQGUH PDQXDOPHQW R GH IRUPD PHFjQLFD OD FDSD VXSHULRU GH PDQHUD XQLIRUPH L HQ XQD
VRODFDSDSURFHGLQWDOVHXFRPSDFWDWILQVHOG¶DFRUGDPEO¶DVVDLJ0DUVKDOO

x 5HJDGDG¶DGKHUqQFLDDPEHPXOVLyFDWLzQLFDWLSXV(&/DUDyGHNJPGDOWGHODEDVHL
ODWHUDOVGHODFDL[DGHOSDYLPHQWDUHSRVDU

x 1HWHMDGHOVXSRUWH[KDXVWLYD

(QHOFDVGHSDYLPHQWVDVIjOWLFVHQIUHGRHQFDOHQWLDEDQVGHOUHWDOOLHVTXLQoDPHQWXQLIRUPH HYLWDQW
GLIHUqQFLHVQRWDEOHVG¶HVSHVVRU HVSURFHGLUj





(Q WRW FDV DO ILQDO GHO GRFXPHQW G¶HVSHFLILFDFLRQV V¶DGMXQWHQ HOV SOjQROV GH GHWDOOV FRQVWUXFWLXV GH
GLIHUHQWVVHFFLRQVWLSXVGHFDQDOLW]DFLRQVWDQWFRQYHQFLRQDOFRPPLQLUDVDTXHKDQGHVHUYLUGHPRGHO
G¶H[HFXFLyGHOVSULVPHVLFDQDOLW]DFLRQV

3HOFDVGHPLQLUDVHVQRHVUHDOLW]DUjVREUHDPSOHGHODEDVHGHOSDYLPHQW

/DUHSRVLFLyGHEDVHLSDYLPHQWVHVIDUjG¶DFRUGDOHVGLVSRVLFLRQVGHOWLWXODUGHOYLDO$TXHVWDWDVFD
FRPSUHQ O¶H[HFXFLy GH OD EDVH GHO SDYLPHQW 3HU D FDQDOLW]DFLRQV FRQYHQFLRQDOV FRP D QRUPD
JHQHUDOODUHSRVLFLyGHODEDVHHVIDUjDPEIRUPLJyGHOWLSXV+0%,D(OJUXL[GHODUHSRVLFLy
PtQLPD GH OD EDVH SHU D SDYLPHQW GH FDOoDGHV VHUj HO PDUFDW D OD QRUPDWLYD GH O¶$MXQWDPHQW GH
%DUFHORQDDL[tFRPHOVVREUHDPSOHVWDQWDFDOoDGDFRPDYRUHUD

$DTXHVWDWDVFDFRUUHVSRQHOVXEPLQLVWUDPHQWLFROÂORFDFLyGHOVPDWHULDOVTXHFRPSRVHQODEDVHSHO
SDYLPHQWVXSHUILFLDODUHSRVDUGHL[DQWORVSHUIHFWDPHQWFRPSDFWDWVHQUDVDWVDOLQHDWVDFDEDWVLQHWV
LGHL[DQWHOFRQMXQWGHO¶REUDQHWGHTXDOVHYROPDWHULDOGHO¶REUD



 5HSRVLFLyGHODEDVHGHOSDYLPHQW



3HUDO H[HFXFLyGHOVWUHEDOOVHVUHVSHFWDUjO $UWLFOHDSDUWDWqGHO3*DPEOHVOLPLWDFLRQVH[SUHVVDGHVD
O DSDUWDWqGHOPDWHL[DUWLFOH

/HVWHUUHVDPEODKXPLWDWDGHTXDGDV¶DERFDUDQDODUDVDLV¶HVWHQGUDQGHPDQHUDTXH
HVIRUPLXQDFDSDGHFP



(QJHQHUDOLVHPSUHTXHOHVFRQGLFLRQVGHOSHUPtVGHOWLWXODUGHOD]RQDG¶DFWXDFLyQRLQGLTXLDOWUHHO
PqWRGHGHWUHEDOOVHUjHOVHJHQW

$EDQV GH SURFHGLU DO UHEOLPHQW GH OD UDVD FRP D QRUPD JHQHUDO KDXUDQ G¶KDYHUSDVVDW KGHV GH
O¶H[HFXFLyGHOSULVPDGHIRUPLJyDPEODILQDOLWDWGHSHUPHWUHHOVHXIUDJXDWLHYLWDUSRVVLEOHVGDQ\VDO
FRPSDFWDUOHVWHUUHV



3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV
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, 3HULFy;;&P

(VSRGHQLQVWDOÂODUHQYRUHUDRWHUUHV

x 6LHVGLVSRVDGHOFDEOHGLUHFWDPHQWJUDSDWSLQWDUHOFDEOHDPESLQWXUDLJQtIXJDRIHUVHUYLUHO
PDWHL[PqWRGHTXHSHUHOFDVGHGLVSRVDUGHWXEV

x 6LH[LVWHL[ELIXUFDFLyHQHOGRVFRVWDWVGHOHQFUHXDPHQWV¶LQVWDOÂODUjXQSHULFyDFDGDVFXQ

,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO



3jJLQDGH

3jJLQDGH

x &ROÂORFDFLy GH VROHUD JUDQXODU GUHQDQW SHUIHFWDPHQW HQUDVDGD DPE JUDYD QHWD G¶LPSXUHVHV
GHJUDQXORPHWULDPP

x &RPSURYDUTXHHOIRQVGHO¶H[FDYDFLypVIHUPDLDQLYHOODGD

x $EDQV GµLQLFLDU O¶REUD UHSODQWHLJ GH OHV DOLQHDFLRQV L UDVDQWV GH OHV FDQDOLW]DFLRQV TXH
FRQIOXHL[HQDOVSHULFRQVSHUHYLWDUFXUYDWXUHVQRGHVLWMDGHV

7DPEpSHOVFDVRVHQHOVTXHHOSHULFySUHIDEULFDWQRSRWVHULQVWDOÂODWVHJXLQWOHVLQGLFDFLRQVGHOD
'2 HV SRGHQ HODERUDU SHULFRQV ³LQ VLWX´ G¶REUD  PLWMDQoDQW HQFRIUDWV PHWjOÂOLFV GHVPXQWDEOHV L
IRUPLJyHQPDVVD+

, $FWLYLWDWVFRPXQVDSHULFRQVG¶REUDLSUHIDEULFDWV


8QD YHJDGD LQVWDOÂODW V¶RPSOLUDQ L FRPSDFWDUDQ G¶DFRUG D OD 1RUPD 81(  OHV FDYLWDWV
H[LVWHQWVHQWUHHOSHULFyLOHVSDUHWVGHO¶H[FDYDFLy



x (OV EXLWV GH PXQWDWJH GHOV SDUDPHQWV LQWHULRUV L HOV HVSDLV HQWUH FRQGXFWHV L ILQHVWUHV
G¶HQWUDGDGHFDQDOLW]DFLRQVV¶RPSOLUDQDPEPRUWHUGHFLPHQWGHPDQHUDTXHTXHGLQSODQVHOV
SDUDPHQWVLQWHULRUV

x $QLYHOODWLHQUDVDW

3HU D OD PDQLREUD G¶LQVWDOÂODFLy pV QHFHVVDUL XWLOLW]DU XQD JUXD JHQHUDOPHQW VREUH FDPLy TXH WLQJXL
O¶DOoDGDIRUoDG¶HOHYDFLyPtQLPDLEUDoVXILFLHQWVSHUDOHVGLPHQVLRQVSHVLGLVWjQFLHVUHTXHULGHV(Q
OHVPDQLREUHVG¶HOHYDFLyLGHVFHQVQRHVVREUHSDVVDUjO¶DFFHOHUDFLyG¶PVHJ

'HVSUpVGHOPXQWDWJHHOSHULFyTXHGDUj

6¶HIHFWXDUj XQD H[FDYDFLy DPE OHV GLPHQVLRQV PtQLPHV SHU D SRGHU HIHFWXDU FRUUHFWDPHQW OD
LQVWDOÂODFLy 8QD YHJDGD IHW DL[z V¶DQLYHOODUj HO IRQV DPE XQD FDSD GH VRUUD TXH XQD YHJDGD
FRPSDFWDGDLDQLYHOODGDVHUYLUjGHEDVHGHOSHULFy(QWHUUHQ\VWRXVSRWVHUQHFHVVDULDERFDUXQD
FDSDGHIRUPLJySREUHGHFPHQOORFGHVRUUD

(V ORFDOLW]DUDQ HOV VHUYHLV DIHFWDWV PLWMDQoDQW HO UHSODQWHLJ GH O¶REUD TXH SRW LQFORXUH FDOD SHU D
JDUDQWLUO¶DFFHVVLELOLWDWLHOPDQWHQLPHQWGHOHVGLPHQVLRQVSUHFLVHV

(OV SHULFRQV HV VXEPLQLVWUDUDQ VREUH SDOHW (O SURFpV GH FROÂORFDFLy L LQVWDOÂODFLy QR KD GH SURGXLU
GHVSHUIHFWHVQLKDGHPRGLILFDUOHVFRQGLFLRQVH[LJLGHVSHOPDWHULDO

7RWVHOPDWHULDOVKDXUDQGHUHYLVDUVHDEDQVGHODVHYDUHFHSFLy(VSURWHJLUDQFRQYHQLHQWPHQWHQOD
FjUUHJDWUDQVSRUWLGHVFjUUHJDSHUHYLWDUTXHVLJXLQGDQ\DWV

 &RQGLFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQWHPPDJDW]HPDWJHLH[HFXFLy


GHFRPSUHVVLyUHWURH[FDYDGRUHVG~PSHUVHWF LKDXUjG¶HVWDUSUHYLVW
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/D PDTXLQjULD FRPXQDPHQW QHFHVVjULD SHU DO GHVHQYROXSDPHQW GH O¶DFWLYLWDW GH FRQVWUXFFLy GH
SHULFRQVpVO¶KDELWXDOSHUDO¶H[HFXFLyGHWUHEDOOVHQDTXHVWVHFWRUG¶DFWLYLWDWGHO¶REUDS~EOLFD JUXSV



 0DTXLQjULD

3HU HO FDV GH SHULFRQV ³LQ VLWX´ HV FRQVWUXLUDQ VREUH XQD EDVH JUDQXODU GH FDUjFWHU GUHQDQW DPE
IRUPLJy + SUHYL HQFRIUDW PHWjOÂOLF UHFXSHUDEOH SHU D GHL[DU HO IRUPLJy DPE DFDEDW ³YLVW´ D OD
LQWHULRU D OHV TXH FRQIOXLUDQ OHV GLIHUHQWV IRUPDFLRQV GHFRQGXFWHV TXH HV PDQWLQGUDQ SHUIHFWDPHQW
HQUDVDWVDPEOHVFDUHVLQWHULRUVGHOVPXUVDL[tFRPODEDQGDGHVHQ\DOLW]DFLyTXHTXHGDUjIL[DGDDOD
SDUW LQWHULRUGHOV PXUV SHU DOVHXFRQQH[LRQDW HQ FDV GH TXH IRUD QHFHVVDUL 'LVSRVDUDQ G¶HOHPHQWV
LQWHULRUVSHUVXSRUWDUHOVFDEOHVLHPSDOPDPHQWV


(OV PDUFV VHUDQ GH IRVD G~FWLO FRPSOLQW HOV UHTXLVLWV GH OD 1RUPD (XURSHD (1 L OD 1RUPD
(VSDQ\ROD81( N1HQWRWVHOVFDVRV 


(QWRWFDVODXELFDFLyGHFDGDWLSXVGHSHULFyVHUjGHILQLGDHQHOSURMHFWHFRUUHVSRQHQW

(QSXQWVRQHVWLQJXLSUHYLVWDODIXWXUD[DU[DG¶DFFpV

(Q WRW FDV OD LQVWDOÂODFLy GH SHULFRQV YLQGUj GHILQLGD SHU D FDGD FDV SHO SURMHFWH GH GLVVHQ\
FRUUHVSRQHQW ,JXDOPHQW DTXHVWHV QRUPHV SRGHQ FDQYLDU TXDQ HOV RUJDQLVPHV TXH DWRUJXHQ OD
OOLFqQFLDGHWHUPLQLQDOWUHVFRQGLFLRQV



x 6LHVGRQDXQDELIXUFDFLyGHODFDQDOLW]DFLyDXQGHOVFRVWDWVGHO¶HQFUHXDPHQWV¶LQVWDOÂODUjXQ
SHULFyHQHOFRVWDWRQHVSURGXHL[ODELIXUFDFLy

x (Q HOV HQFUHXDPHQWV GH FDUUHUV 6L QR VXSRVHQ XQD ELIXUFDFLy GH OD FDQDOLW]DFLy VHUj SURX
DPEXQSHULFyDXQFRVWDWGHO¶HQFUHXDPHQW

x (QTXDOVHYROFDQYLGHGLUHFFLyHQODFDQDOLW]DFLyGHPpVGH

x &RP D Pj[LP FDGD  PHWUHV HQ ]RQD XUEDQD 3HO FDV G¶HVWHVHV EORZLQJIORDWLQJ FDGD
PDSUR[LPDGDPHQWLVHJRQV'2

&RPDQRUPDJHQHUDOV¶XELFDUjXQSHULFy



 &ULWHULVJHQHUDOVSHUDODVHOHFFLyGHSHULFRQV



7DSDGHIRVDWLSXV'

(VSRGHQLQVWDOÂODUHQYRUHUDWHUUHVRFDOoDGHV

8WLOLW]DFLy FRP D SHULFy RQ VLJXL QHFHVVDUL O¶DOORWMDPHQW G¶HPSDOPDPHQWV WURQFDOV R GH UHVHUYD GH
FDEOH
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&DSDFLWDWILQVDFRQGXFWHVGHPPGHGLjPHWUH

,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
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%DUFHORQD
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'LPHQVLRQVDSUR[LPDGHV LQWHULRUV [[&P OODUJDPSOHSURIXQGLWDW 

x *LUVLFDQYLVG¶DOLQHDFLyGHOHVFDQDOLW]DFLRQV

,9 3HULFy;;&P

x 'LVWjQFLDG¶HVWHVDGHOVFDEOHV



7DSDGHIRVDWLSXV'

(VSRGHQLQVWDOÂODUHQYRUHUDWHUUHVRFDOoDGHV

8WLOLW]DFLy FRP D SHULFy RQ VLJXL QHFHVVDUL O¶DOORWMDPHQW G¶HPSDOPDPHQWV G¶DFFpV R GH UHVHUYD GH
FDEOH

&DSDFLWDWILQVDFRQGXFWHVGHPPGHGLjPHWUH

'LPHQVLRQVDSUR[LPDGHV LQWHULRUV [[&P OODUJDPSOHSURIXQGLWDW 

7DSDGHIRVDWLSXV'

,,, 3HULFy;;&P


(VSRGHQLQVWDOÂODUHQYRUHUDRWHUUHV

6HUYHL[HQFRPDVXSRUWDO¶HVWHVDLHQFUHXDPHQWRFDQYLVGHGLUHFFLy

&DSDFLWDWILQVDFRQGXFWHVGHPPGHGLjPHWUH



3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV
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'LPHQVLRQVDSUR[LPDGHV LQWHULRUV [[&P OODUJDPSOHSURIXQGLWDW 





x 1RPEUHGHFRQGXFWHVTXHDFFHGHL[HQDOSHULFy

(OVGLIHUHQWVWLSXVGHSHULFRQVTXHV¶XWLOLW]DUDQHQIXQFLyGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOD[DU[DLHOVVHXV
UHTXHULPHQWVHQHOSXQWGHLQVWDOÂODFLyVHUjVHJRQVHOVHJHQWVSDUjPHWUHV



 7LSXV

(O SHULFy HV HO SRX y KDELWDFOH TXH VHUYHL[ FRP DFFpV L UHJLVWUH GH OHV FDQDOLW]DFLRQV GHVWLQDGHV D
DOORWMDU HOV FDEOHV GH OD [DU[D L FRP D VXSRUW D OHV RSHUDFLRQV G¶HVWHVD DOORWMDPHQW GH ³FRTXHV´ GH
FDEOHHPSDOPDPHQWVLGHULYDFLRQVQHFHVVjULHVSHOFRQMXQWGHOD[DU[D


 &RQFHSWH


 ,QVWDOāODFLySHULFRQVPDUFVLWDSHV




6HUYHL[HQFRPDVXSRUWDO¶HVWHVDLHQFUHXDPHQWRFDQYLVGHGLUHFFLy

7DPEp HV SRW GRQDU HO FDV GH TXH VLJXL QHFHVVDUL LJQLIXJDU OD LQIUDHVWUXFWXUD LR HO FDEOH $TXHVW
LJQLIXJDWHVSRWDFRQVHJXLUGHYDULHVIRUPHVWRWHVHOOHVDYDOLGDUDEDQVGHODVHYDH[HFXFLySHUHOV
RUJDQLVPHVRILFLDOVODSURSLHWDWL'LUHFFLyG¶2EUD
7DSDGHIRVDWLSXV'


&DSDFLWDWILQVDFRQGXFWHVGHPPGHGLjPHWUHSHUFDUD



x 6L HV GLVSRVD GH WXEV SHU RQ SDVVHQ HOV FDEOHV HO PpV DGLHQW HV FREULUORV PLWMDQoDQW
O DSOLFDFLy G XQ UHFREULPHQW GH JUXL[ !  FP GH PRUWHU LJQtIXJ HODERUDW DPE SHUOLWD L
YHUPLFXOLWDW H[SDQGLGD DSRUWDQW XQ FHUWLILFDW ILQDO UHVSHFWH HO SURFpV G LQVWDOÂODFLy L FHUWLILFDWV
G KRPRORJDFLyGHOVPDWHULDOVHPSUDWV



x &RP D QRUPD HQ IXQFLy GHO SDUjPHWUHV PHQFLRQDWV HV SDUODUj GH WUHV WLSXV GH SHULFy
HVWjQGDUGTXHGHQRPLQDUHPWLSXV³&ODVVH$´³&ODVVH%´L³&ODVVH&´

x $FFpVD]RQHVG¶HGLILFLVRVLPLODUV

'LPHQVLRQVDSUR[LPDGHV LQWHULRUV [[&P OODUJDPSOHSURIXQGLWDW 







x 3RVVLEOHHQWUDGDDDUPDULVORFDOV

x $OORWMDPHQWVXILFLHQWSHUDOVGLIHUHQWVWLSXVG¶HPSDOPDPHQWVLWHUPLQDOVGHOVFDEOHV

 ,JQLIXJDW



3HUDO¶HVFRPHVDDODJDOHULDRW~QHOHVIDUjUHSODQWHLJGHOSXQWRQV¶KDGHWUHQFDUFRQMXQWDPHQWDPE
HOVWqFQLFVGHOD3URSLHWDWG¶DFRUGDPEODQRUPDWLYDGHGLVWjQFLHVDODFODXLVROHUDTXHHVSHFLILTXLOD
3URSLHWDW

(Q LQWHULRU GH JDOHULHV YROWHV R W~QHOV VHPSUH TXH QR VLJXL LQFRPSDWLEOH DPE OD QRUPDWLYD
G¶LQVWDOÂODFLy V¶LQVWDOÂODUDQ WXEV GH 3($' GH  PP GH GLjPHWUH TXH SRGUDQ LQVWDOÂODUVH D SHU[HV
DQHOODGHVDODSDUHWRVDIDWD

/DSHUVRQDHQFDUUHJDGDGHIHUHOUHSODQWHLJVHPSUHTXHVLJXLSRVVLEOHUHYLVDUjDPEOD3URSLHWDWR
SHUVRQDDXWRULW]DGDODLQIRUPDFLyFRQWLQJXGDDOSURMHFWHWqFQLF6LOD3URSLHWDWRSHUVRQDDXWRULW]DGD
GHPDQD FDS LQVWDOÂODFLy DGGLFLRQDO R PRGLILFDFLy DO TXH V¶KD H[SRVDW DO SURMHFWH WqFQLF V¶KDXUj GH
LQIRUPDULPPHGLDWDPHQWDO3URPRWRURDOD'2SHUDODVHYDYDOLGDFLy

3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV
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x 2EWXUDGRUVGHOWLSXVPHFjQLFLQIODEOH

3jJLQDGH

(VFRPSURYHQHOVFRQGXFWHVHQWRWDODOODUJjULDPLWMDQoDQWHOPDQGULODWTXHFRQVLVWHL[HQSDVVDUXQ
HOHPHQW FRPSURYDGRU PDQGULO  GH PDQHUD TXH HV JDUDQWHL[L O¶DEVqQFLD G¶REVWUXFFLRQV R TXDOVHYRO
GLVPLQXFLyGHODVHFFLyGHOWXEGHL[DQWHOILOJXLDLQVWDOÂODWHQFDGDWXE


&RPSURYDWHOWUDPGHFDQDOLW]DFLyDVXEFRQGXFWDUV¶KDXUjGHLQVWDOÂODUXQDJXLDSHUDWUHEDOODUGLQV
GHOFRQGXFWH$TXHVWDJXLD ILOJXLDGHQ\ORQ HVSRWLQWURGXLUPLWMDQoDQWODXWLOLW]DFLyG¶DLUHFRPSULPLW
YDUHWHVFRQWLQXDGHQ\ORQRYDUHWHVVHJPHQWDGHV

x 5HYLVLyLFRPSURYDFLyGHOFRQGXFWHSULQFLSDO

x $SRUWDFLyGHWRWHOPDWHULDOPDTXLQjULDLSHUVRQDODL[tFRPODFRUUHVSRQHQWVHQ\DOLW]DFLyGH
O¶REUD

/HVDFWLYLWDWVTXHFRPSUHQHQODLQVWDOÂODFLyGHVXEFRQGXFWHVHQFDQDOLW]DFLyMDH[LVWHQWVVyQ

(QFDVGHOHVFDPEUHVHVFRPSURYDUjO¶DEVqQFLDGHJDVRVQRFLXVH[SORVLXVRWz[LFVHQHOLQWHULRUGH
OD FDPEUD $TXHVWD FRPSURYDFLy pV LQGLVSHQVDEOH SHU D TXH HOV RSHUDULV SXJXLQ DFFHGLU D OHV
FDPEUHV

(VIDUjXQUHSODQWHLJSUHYLSHUODORFDOLW]DFLyGHO¶HVSDLG¶LQVWDOÂODFLyGHOVVXEFRQGXFWHVDEDQVGHOD
VROÂOLFLWXGGHOHVOOLFqQFLDTXHSRJXHUHQVHUQHFHVVjULHV

7RWVHOVPDWHULDOVLQKHUHQWVDODLQVWDOÂODFLyGHVXEFRQGXFWHVKDXUDQGHVHUFRPSURYDWVDOPRPHQWGH
OD UHFHSFLyHQ REUD L  HQ TXDOVHYRO FDV DEDQV GH OD VHYD LQFRUSRUDFLy D OD PDWHL[D JDUDQWLQW TXH
FRPSOHL[HQ HO UHTXLVLWV QHFHVVDULV SHU OD VHYD FRUUHFWD LQVWDOÂODFLy HVSHFLDOPHQW TXDOVHYRO
UHTXHULPHQWSHUSDUWGHOD'2DEDQGDG¶DTXHVWDHVSHFLILFDFLy

 ([HFXFLy

, 5HSODQWHLJLFRPSURYDFLRQVSUHYLV


$PpVGHODOOLVWDDQWHULRUHO&RQWUDFWLVWDWLQGUjHQFRPSWHWRWDODIHUUDPHQWDQHFHVVjULDHQTXDQWLWDW
TXDOLWDWLFRQVHUYDFLySHUDUHVROGUHTXDOVHYROSUREOHPDTXHSXJXLVRUJLUVLJXLRQRSUHYLVWD


x (TXLSDX[LOLDUGHERELQDWGHVXEFRQGXFWHV


x &DUURGHPDQGULODUGHOODUJjULDFPDPEYDUHWDGHQ\ORQGHPO

x 'LQDPzPHWUH

x &DEUHVWDQWDXWRPjWLFDPEFRQWUROGHWHQVLyLDWXUDGDDXWRPjWLFD

x *UXSFRPSUHVVRUGHOFRPDPtQLP

/HVPpVKDELWXDOVVyQ



 0DTXLQDULD



([HPSOHVGHWDSVREWXUDGRUVDPEDQHOODG¶DPDUUDWJH



3jJLQDGH

3HU~OWLPOHVVXSHUItFLHVDOYROWDQWGHOWDODGUHRSHUIRUDFLyV¶KDQGHGHL[DUSHUIHFWDPHQWDFDEDGHV
VHJHOODGHVLSLQWDGHVVHJRQV'2

8QD YHJDGD WHUPLQDWV HOV WDODGUHV XELFDWV L LQWURGXwWV HOV WXEV GH OD FDQDOLW]DFLy H[WHULRU
V¶LPSHUPHDELOLW]DUjOD]RQDG¶DFWXDFLyDPEXQPtQLPGHFDSHVLJXDOVDOHVH[LVWHQWVLHVVHJHOODUDQ
HOV FRQGXFWHV LQWURGXwWV D O¶HGLILFL PLWMDQoDQW REWXUDGRUV GHO WLSXV PHFjQLFLQIODEOH (OV WXEV DOV
SHULFRQVURPDQGUDQREWXUDWV

4XDQV¶KDJLGHUHDOLW]DUXQWDODGUHDXQPXUGHIRUPLJyV¶KDGHLQWHQWDUQRDIHFWDUO¶DUPDGXUDSULQFLSDO
GHOVPDWHL[RV

4XDQV¶HVSHFLILTXLDOSURMHFWHWqFQLFRKRLQGLTXLOD'2HVILFDUDQSDVVDWXEVG¶DFHUHQHOLQWHULRUGHO
SDVVDPXUV

/DSHUIRUDFLySRWVHUPDQXDORPHFjQLFDHQHQYjPXUVGHWRWWLSXVHOHPHQWVSUHIDEULFDWVHWFSHUD
SDV GH OD FDQDOLW]DFLy GH WXEV GH PP R PP 3HU DOWUH EDQGD HO WDODGUH HV IDUj PLWMDQoDQW
EURTXHV GH GLDPDQW FLUFXODUV GH PDQHUD TXH HV SXJXL UHDOLW]DU DPE OD PtQLPD WUDQVPLVVLy GH
YLEUDFLRQVSHUIRUMDWVGHWRWWLSXVGHFPDFPGHJUXL[LQFORHQWLQFOLQDFLRQVGHILQVDSHUD
SDVGHODFDQDOLW]DFLyGHWXEVGHPPRPP



 7DODGUHVLSHUIRUDFLRQVHQPXUV



 7DODGUHVLSHUIRUDFLRQV



 1RUPDWLYDGH&RPSOLPHQW2EOLJDWRUL

(+(³,QVWUXFFLyGH)RUPLJy(VWUXFWXUDO´
1RUPD81((1
1RUPD81(
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x 3URGXFWHQRUPDOLW]DWSHUDXQLUFRQGXFWHVOOLVRVLPDQHJXHWVG¶HPSDOPDPHQW

x )LOJXLDGHFRUGDGHSOjVWLFGHVLVFDSV

x 2EWXUDGRUDPEDQHOODG¶DPDUUDWJHSHUDVXEFRQGXFWHGHPP

x 0DQHJXHWG¶HPSDOPDPHQWSHUDFRQGXFWHGHPPGHGLjPHWUH

x 6XEFRQGXFWHGH3($'GHGLjPHWUHPPRVXEFRQGXFWHWq[WLO

3HUDOHVFDQDOLW]DFLRQVVRWHUUDGHVKDELWXDOVHOVPDWHULDOVVHUDQ




 0DWHULDOV



(OVXEFRQGXFWDWpVODLQWURGXFFLyGHFRQGXFWHVGHGLjPHWUHPHQRU FRPDQRUPDJHQHUDOPRQRWXEGH
3($'GHGLjPHWUHVPPPP SHUO¶LQWHULRUGHFDQDOLW]DFLRQVGHPDMRUVHFFLyDPEO¶REMHFWLXGH
VHFWRULW]DU O¶HVSDL L DFRWDQW DL[t OD VHYD XWLOLW]DFLy 7DPEp HV SRW IHU VHUYLU PDOOD JHRWq[WLO SHU D
VXEFRQGXFWDUDPEHOPDWHL[REMHFWLX



 &RQFHSWH

 6XEFRQGXFWDWGHFDQDOLW]DFLRQVH[L]WHQWVLQFORHQWVDQHMDPHQWPDQGULODWLLQVWDOāODFLy
ILOJXLD




 3HUIRUDFLyKRULW]RQDOGLULJLGD

/HV SHUIRUDFLRQV KRULW]RQDOV GLULJLGHV OHV KDXUj G¶H[HFXWDU L YDOLGDU XQD HPSUHVD HVSHFLDOLW]DGD HQ
DTXHVW WLSXV G¶REUHV L HV UHJLUDQ SHU OHV VHYHV SURSLHV SUHVFULSFLRQV WqFQLTXHV (Q HO FDV TXH HO
FRQWUDFWLVWDQRGLVSRVLGHODFDSDFLWDWSHUUHDOLW]DUSHUIRUDFLRQVGLULJLGHVKDXUjGHVXEFRQWUDFWDUXQD
HPUSHVDHVSHFLDOLW]DGD




3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV



,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO



x 3RVVLELOLWDWGHWUHXUHO¶DLJXD

x 'LPHQVLRQVUHTXHULGHV



8QDYHJDGDDFDEDWVHOVWUHEDOOVGHFRQVWUXFFLyLFRPSURYDFLyGHOVSHULFRQVKDXUDQGHUHWLUDUVHWRWV
HOVPDWHULDOVLPDTXLQjULDDOD]RQDGHWUHEDOOGHL[DQWODQHWD




 1HWHMDLUHWLUDGDGHPDWHULDOV

x 0DUFVLWDSHVIL[DWVLHQUDVDGHV


x 4XDQWLWDWLXELFDFLyGHFRQGXFWHVLVREUHVRUWLQWODPLGDQHFHVVjULDVHJRQVWLSXVGHFRQGXFWH

x 3RVLFLyGHOHVHQWUDGHVGHFRQGXFWHVJHRPqWULFDPHQWFRUUHFWDVHJRQVHOSURFHGLPHQW
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x 2PSOLUO¶HVSDLHQWUHHOVWDOOVG¶H[FDYDFLyLHOVPXUVGHOSHULFyDPEWHUUHVG¶DSRUWDFLy1RPpV
HVIDUDQDPEPDWHULDOGHODPDWHL[DH[FDYDFLySUqYLDDXWRULW]DFLyGHOD'2

x 3URYLVLy L FROÂORFDFLy G¶HOHPHQW SUHIDEULFDW DUPDWV GH IRUPLJy HQ XQD VROD SHoD GH OD
PDWHL[HV R PLOORUV FDUDFWHUtVWLTXHV JHRPqWULTXHV L  GH UHVLVWqQFLD GHOV SHULFRQV ³LQVLWX´
UDVHMDGDLDQLYHOODGD

x 4XDQO¶HQGXULPHQWGHOIRUPLJyVLJXLSURX DSUR[LPDGDPHQWKRUHVHQWHPSVFjOLGLKRUHV
DPE IUHG  HV IDUj HO GHVHQFRIUDW GHO FRQMXQW HYLWDQW SURGXLU IHULGHV HQ OD VXSHUItFLH GHO
IRUPLJy

%
3HULFRQV3UHIDEULFDWV

x 3URYLVLy L FROÂORFDFLy GH IRUPLJy + SHU D OD HODERUDFLy GHOV PXUV FRUUHVSRQHQWV TXH HQ
FDS FDV VHUDQ LQIHULRUV D  FP G¶HVSHVVRU HQ YRUHUDMDUGt L D  FP HQ FDOoDGD FRPSDFWDW
PLWMDQoDQW YLEUDGRUV HOqFWULFV R SQHXPjWLFV ILQV DFRQVHJXLU XQD PDVVD KRPRJqQLD VHQVH
RFOXVLRQVG¶DLUH

x 3URYLVLyLLQVWDOÂODFLyGHPzGXOVSHUHQFRIUDWPHWjOÂOLFLQWHULRUSHUGHL[DUHOIRUPLJyDPEDFDEDW
³YLVW´/¶HQFRIUDWKDXUjG¶HTXLSDUVHDPEHOVVXSOHPHQWVFRUUHVSRQHQWVDOHVILQHVWUHVSHUOHV
TXHSRVWHULRUPHQWV¶LQWURGXLUDQHOVWXEV

8QDYHJDGDFRQVWUXwWVV¶KDXUDQGHIHUOHVVHJHQWVFRPSURYDFLRQV



3HULFRQV³,Q6LWX´

x 3URYLVLy L LQVWDOÂODFLy GH IRUPLJy + SHU O¶HODERUDFLy GH VROHUD GH  FP GH JURVVRU DPE
SHQGHQWVFDS DOFHQWUHRQ V¶KDXUj LQVWDOÂODW XQHQFRIUDW WXEXODU YHUWLFDO GH FPGHL[DQW OD
VXSHUItFLHTXHVHUjYLVLEOHDPEXQDFDEDWSHUIHFWH

$

x 5HPDWVLQHWHMDLQWHULRUVSHUDFRQVHJXLUXQERQDFDEDW

,, $FWLYLWDWVGLIHUHQWV

x ,QVWDOÂODFLyGHOPDUFLWDSDGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVFRUUHVSRQHQWVDODXELFDFLyLGLVVHQ\IL[DQW
OHV FRQYHQLHQWPHQW D O¶REUD GH PDQHUD TXH QR HV SURGXHL[HQ PRYLPHQWV SRVWHULRUV VHQW HO
VHXHQUDVDWSHUIHFWHDPEHOSDYLPHQWGHOYROWDQW

x (OVFRQGXFWHVGHPPKDQGHVREUHVRUWLUPtQLPFPGHODUDVDQWGHOHVSDUHWGHOSHULFy
3HOFDVGHFRQGXFWHVGHPPDTXHVWPtQLPpVGHFP/¶HQWUDGDGHWRWVHOOVDOSHULFyKD
GHVHUSHUSHQGLFXODUDODSDUHWGHOSHULFyVHJRQV'2

 &RPSURYDFLRQV











3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV



884

,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO

,0, ,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD 
$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO



3jJLQDGH







3jJLQDGH

$TXHVWSHOFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHVKDHVWDWJHQHUDWSHUDOHVREUHVGHFDQDOLW]DFLRQVVRWHUUDGDVL
LQVWDOÂODFLRQV GH ILEUD zSWLFD GH O¶,QVWLWXW GH &XOWUD GH O¶$MXQWDPHQW GH %DUFHORQD (OV HGLILFLV D
LQFRUSRUDU D OD [DU[D GH ILEUD zSWLFD GH O¶,0, HV SRGHQ WUREDU HQ ]RQHV G¶LQWHUpV DUTXHROzJLF 4XDQ
V¶KDJL GH UHDOLW]DU TXDOVHYRO WUHEDOO GH FDQDOLW]DFLy VRWHUUDGD HQ ]RQHV GHVFODUDGHV G¶LQWHUqV
DUTXHROzJLFXQDHPSUHVDHVSHFLDOLW]DGDHQDTXHVWVVHUYHLVKDXUjGHVHUVXEFRQWUDFWDGDSHUSRUWDUD
WHUPH HOV WUHEDOOV G¶LQVSHFFLy (OV DUTXHzOHJV SRGUDQ SDUDU R PRGLILFDU HO WUDoDW GH OD FDQDOLW]DFLy
VRWHUUDGDVLHVWUREHVVLQUHVWHVG¶LQWHUpV

 7UHEDOOVDUTXHROzJLFV

7RWVHOVWUHEDOOVWUDQVSRUWVPLWMDQVDX[LOLDUVLPDWHULDOVTXHVLJXLQQHFHVVDULVSHUODFRUUHFWDH[HFXFLy
LDFDEDWGHODXQLWDWG REUDHVFRQVLGHUDUDQLQFORVRVHQHOSUHXGHODPDWHL[DHQFDUDTXHQRILJXUHQ
WRWVHOOVHVSHFLILFDWVHQODGHVFULSFLyLQFORHQWHVFDODGRUVFLVWHOODJUXDLG¶DOWUHV
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(V UHDOLW]DUDQ HOV WUHEDOOV G REUD L DFDEDWV QHFHVVDULV SHU DVVHJXUDU XQD FRUUHFWD WHUPLQDFLy
HVSHFLDOPHQWHQOD]RQDGHFRQWDFWHSDYLPHQWWXE

(Q O H[WUHP GHO WXE SHU RQ VXUWLQ HO FDEOH R FDEOHV KDXUj GH LQVWDOÂODUVH XQ FDSXW[y GH 39& SHU D
GRQDUHVWDQTXHwWDWDOWXE

(V FROÂORFDUDQ VHPSUH IL[DFLRQV HQ DPEGyV FRVWDWV TXDQ HV UHDOLW]L XQ FDQYL GH GLUHFFLy R
HQWURQFDPHQWLLPPHGLDWDPHQWDEDQVLGHVSUpVG XQDFDL[D

3HU HYLWDU HO GDQ\DW GHOV FDEOHV GXUDQW HO SURFpV G HVWHVD HOV ERUGV ILQDOV GHOV WXEV D O¶KRUD GH
SHQHWUDU HQ OHV FDL[HV HVWDUDQ SURYHwWV G HPERFDGXUHV DPE ERUGV DUURGRQLWV R GLVSRVLWLXV
HTXLYDOHQWV

(OVFDEOHVVHPSUHV LQVWDOÂODUDQHQHOVWXEVGHVSUpVGHODIL[DFLyGHOVPDWHL[RV(OVUHJLVWUHVVHUYLUDQ
FRPDMXGDSHUO HVWHVDGHFDEOHVRSHUODUHDOLW]DFLyGHGHULYDFLRQV

/D LQVWDOÂODFLy GHOV WXEV KDXUj GH VHU WDO TXH IDFLOLWL OD LQWURGXFFLy GHOV FDEOHV GHVSUpV GH OD VHYD
FROÂORFDFLy3HUDL[zHVGLVSRVDUDQHOVUHJLVWUHVTXHVLJXLQQHFHVVDULVSHUPLWMjGHFDL[HVGHGHULYDFLy
DGLHQWVDODFODVVHGHOWXELHOVHXPDWHULDO

/D VXEMHFFLy GHO WXE DO SDUDPHQW YHUWLFDOKRULW]RQWDO HV UHDOLW]DUj SHU PLWMj GH EULGHV R DEUDoDGRUHV
SURWHJLGHVFRQWUDODFRUURVLyLVzOLGDPHQWXQLGHVXWLOLW]DQWSHUDL[zOHVIHUUDPHQWHVDGHTXDGHV

6L IRV QHFHVVDUL HO WXE HV SLQWDUj GH FRORU DGHTXDW SHU D PLQLPLW]DU OD LPSDFWH YLVXDO TXH SXJXL
FDXVDU (O SLQWDW HV UHDOLW]DUj SHU PLWMj GH O DSOLFDFLy GH GRV FDSHV GH LPSULPDFLy L GRV G DFDEDW
G HVPDOWVLQWqWLF

/HV FRUEHV HQ HOV WXEV VHUDQ FRQWtQXHV L QR V DGPHWUj TXH RULJLQLQ UHGXFFLRQV GH VHFFLy (OV UDGLV
PtQLPVGHFXUYDWXUDVHUDQHOVLQGLFDWVSHOIDEULFDQWGHOFDEOHPpVXQHQWRWVHOVFDVRV

(OV WXEV V XQLUDQ HQWUH VL SHU PLWMj G DFFHVVRULV DGLHQWV D OD VHYD FODVVH L PDWHULDO TXH DVVHJXULQ OD
FRQWLQXwWDWGHODSURWHFFLyTXHSURSRUFLRQHQDOVFDEOHVTXHGLVFRUULQSHOVHXLQWHULRU

-XQWDPEHOWXEV XWLOLW]DUDQWRWVDTXHOOVDFFHVVRULVDVVRFLDWVQHFHVVDULVSHUDODFRUUHFWDH[HFXFLyGH
ODXQLWDWG¶REUDFRPHOVUHGXFWRUVGHVHFFLySHUDOSDVGHOGLjPHWUHGHOFRQGXFWHVRWHUUDWDOWXEGH
IDoDQDRYLDGXFWHODUHDOLW]DFLyG HQWURQFDPHQWVGHGLIHUHQWVWUDPVGHULYDFLRQVHQWURQFDPHQWVHWF

(OSURFpVGHJDOYDQLW]DFLyKDXUjG DGDSWDUVHDODQRUPD81(GHJDOYDQLW]DFLyHQFDOHQW

8QD YHJDGD H[HFXWDGD OD JHRPHWULD GHO WXE KDXUj GH SURFHGLUVH D OD JDOYDQLW]DFLy 'XUDQW HO
PXQWDWJHQRV KDXUDQGHUHDOLW]DUSURFHVVRVGHPHFDQLW]DWTXHSXJXLQGDQ\DUODSURWHFFLyJDOYjQLFD

6 KDXUjGHGRQDUDOWXEODIRUPDDGHTXDGDSHUTXqV¶DGDSWLDOVSDUDPHQWVRQKDGHLQVWDOÂODUVHGH
PDQHUDTXHV DGDSWLDSRVVLEOHVVRUWLGHVRHQWUDQWVGHWDOSDUDPHQW3HUDL[zKDXUDQGHSUHQGUH VOHV
GDGHVHQFDPSSHUDUHDOLW]DUSRVWHULRUPHQWODVHYDH[HFXFLyHQWDOOHU

6 HVWXGLDUDQ HOV UHFRUUHJXWV DPE WXE GH PRGH TXH HV FRRUGLQLQ SHU O ~V GH FDEOHV GH ILEUD zSWLFD L
G¶DOWUHWLSXVUHIOHFWLWVHQHOVSURMHFWHVFRUUHVSRQHQWV' DTXHVWDPDQHUDpVSUHIHULEOHVLWXDUXQWXEGH
PDMRUVHFFLyTXHGRVSDUDOÂOHOVGHPHQRUVHFFLy

(QJHQHUDOO ~VGHOWXEPHWjOÂOLFTXHGDUjOLPLWDWDOHVVRUWLGHVODWHUDOVGHVGHFDQDOLW]DFLyVXEWHUUjQLDD
IDoDQD R SDOV 7DPEp HV FRQWHPSOD O¶~V SHU FUHXDU YLDGXFWHV L SRQWV 1RUPDOPHQW HO WXE KDXUj GH
LQVWDOÂODUVHFRPDSURWHFFLyPHFjQLFDGHOFDEOHRFDEOHVILQVXQDDOoDGDGHPHWUHVUHVSHFWHDOD
UDVDQWGHOSDYLPHQW$YHJDGHVSRWVHUQHFHVVDULFREULUWRWDODSXMDGDGHOFDEOHSHUPRWLXVHVWqWLFVR
G XQDDOWUDtQGROH



x &DSXW[yGHSURWHFFLyGHFDEOH
/ DQWHULRU OOLVWD GH PDWHULDOV QR GHVFDUWD TXDOVHYRO DOWUH TXH SXJXL VHU QHFHVVDUL SHU D OD FRUUHFWD
H[HFXFLyGHODXQLWDWG REUD



x 7XEG DFHUJDOYDQLW]DWHOHFWUROtWLFDPHQWLDFFHVVRULV

x %ULGHVRDEUDoDGRUHVSURWHJLGHVFRQWUDODFRUURVLy

x 7LUDIRQV

(OVPDWHULDOVQHFHVVDULVSULQFLSDOVVyQ



$TXHVW SURFHGLPHQW GHVFULX OD LQVWDOÂODFLy GH WXE PHWjOÂOLF HQ SDUDPHQWV YHUWLFDOV R KRULW]RQWDOV HQ
DTXHOOVFDVRVTXHVLJXLQHFHVVDULFREULUODORQJLWXGWRWDORSDUFLDOG XQEDL[DQWRPXQWDQWSHUIDoDQD
XQ SRQW R XQ YLDGXFWH WUDQVYHUVDOPHQW $L[t PDWHL[ LQFORX WRWV HOV HOHPHQWV DX[LOLDUV L HOV PLWMDQV
PDWHULDOVPHFjQLFVRKXPDQVTXHHVUHTXHUHL[HQSHUDODVHYDFRUUHFWDH[HFXFLy

 ,QVWDOÂODFLyWXEPHWjOÂOLF
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x (Q FDQDOLW]DFLRQV SURSLHWDW G¶DOWUHV TXH QR HVWLJXHUHQ REWXUDGHV HV GHL[DUDQ LJXDOPHQW
WHUPLQDGHVDH[FHSFLyGHTXHQRV¶REWXUDUDQ

x 6LODFDQDOLW]DFLySHUPHWODFROÂORFDFLyG¶REWXUDGRUVHVIDUjDL[t'HQRVHUHOFDVV¶REWXUDUj
DPEHVSXPDG¶RPSOLPHQWXQLYHUVDOTXHIDUjGHGLVSRVLWLXG¶REWXUDFLyHQHOVGRVH[WUHPV

x 4XDQ V¶KDJL FRQVWDWDW OD FRQWUDFFLy GHILQLWLYD GHO VXEFRQGXFWH HV WDOODUDQ GHILQLWLYDPHQW HOV
H[WUHPVGHL[DQWXQVVREUDQWVTXHVREUHVRUWLUDQGHOVFRQGXFWHVXQVFPFRPDPtQLPSHUD
SRVVLELOLWDUXQIXWXUHPSDOPDPHQWVLIRUDQHFHVVDUL

x )LQDOLW]DGD O¶HVWHVD HQWUH HOV SXQWV GHVLWMDWV WDOODU GH IRUPD SURYLVLRQDO DOV H[WUHPV GHO
VXEFRQGXFWHOOHYDQWOHVSDUWVDIHFWDGHVSHUO¶RSHUDFLyGHO¶HVWHVD6¶KDGHFRQVLGHUDUHOIHWGH
ODUHFXSHUDFLyHQHOIXWXUSHUODFRQWUDFFLyGHOPDWHULDOTXHWLQGUjOORFDOHVKRUHVVHJHQWVD
O¶HVWHVDGHPDQHUDTXHQRTXHGLFXUWXQDYHJDGDILQDOLW]DGDODUHFXSHUDFLyWRWDO

x 1RHVIDUDQHPSDOPDPHQWVDOVVXEFRQGXFWHVVLIRUDQHFHVVDULKDXUjGHVHUDXWRULW]DUSHUOD
'2LHVIDUDQWDOODQWGHIRUPDQHWDHOVGRVH[WUHPVGHOVXEFRQGXFWHHQHOPDWHL[SODGHWDOO
XWLOLW]DQWHQODXQLyGHOVH[WUHPVPDQDJXHWVGH3($'HQFRODWV

x 3URFHGLU D O¶HVWHVD GHO VXEFRQGXFWH PLWMDQoDQW WUDFFLy FRQWURODGD SHO FDEUHVWDQW 0DL HV
VRWPHWUjHOVXEFRQGXFWHDXQDWHQVLyVXSHULRUDODTXHUHFRPDQLHOIDEULFDQW

x ,QWURGXLU HO VXEFRQGXFWH HQ HO FRQGXFWH SULQFLSDO PDQWHQLQW OD FRUUHFWD DOLQHDFLy L JDUDQWLQW
TXHVLJXLGLUHFWDHYLWDQWTXHHVSXJXLGHWHULRUDUHOVXEFRQGXFWH

3HU DTXHVWHV FDOHV O¶REWHQFLy GH OOLFqQFLHV REHUWXUD L WDQFDPHQW UHSDYLPHQWDW LQFOzV VL IRUD
QHFHVVDUL HVIDUjG¶DFRUGDPEO¶RUGHQDQoDGHFDOHVVLH[LVWHL[ROHVLQVWUXFFLRQVGHOVUHSUHVHQWDQWV
GHOVRUJDQLVPHVFRPSHWHQWV


/¶REHUWXUDGHOHVFDOHVHVIDUjVHPSUHLPPHGLDWDPHQWDEDQVGHOLQLFLGHO¶REUDDH[FHSFLyGHTXHSHU
FLUFXPVWjQFLHVSDUWLFXODUVRUHODWLYHVDODUHGDFFLyGHOSURMHFWHIRUDFRQYHQLHQWDYDQoDUOHV

x )L[DUODPjQLJDGHWLURHOHPHQWVLPLODUGHSUHQVRWUDFFLyDO¶H[WUHPGHOVXEFRQGXFWH
x 8ELFDU XQ RSHUDUL D FDGD H[WUHP GH O¶REUD HTXLSDWV GH PDQHUD TXH HV SXJXLQ FRPXQLFDU
IjFLOPHQWSHUIDFLOLWDUO¶HVWHVD

/HV FDOHV HQ HOV SXQWV LQWHUPHGLV GHO WUDoDW HV IDUDQ HQ OD GLUHFFLy TXH HV SURSRVD SHU D OD
FDQDOLW]DFLy

x 6LWXDUHQSRVLFLyG¶HVWHVDHOURWOORGHVXEFRQGXFWHTXHSRWHVWDUVXVSpVRHQVXSRUWHVWjWLF
GHPDQHUDTXHHOVXEFRQGXFWHSXJXLVRUWLUSHUODSDUWVXSHULRU

3HUDFRPSURYDUODSRVVLEOHH[LVWqQFLDLVLWXDFLyG¶DOWUHVVHUYHLVHVSRGUDQXWLOLW]DUHTXLSVGHGHWHFFLy
GHFRQGXFWHVVRWHUUDWVLPqWRGHVJHRWqFQLFVSHUFRQqL[HUODQDWXUDGHOWHUUHQ\

 &DOHV

$OWHUPLQDUOHVREUHVHVUHWLUDUjWRWDODPDTXLQDULDPDWHULDOVLHVGHL[DUjOD]RQDQHWD


(V GHL[DUj SDVVDW HO ILO JXLD D WRWV HOV FRQGXFWHV (O PDQGULO GH FRPSURYDFLy WLQGUj XQD WROHUjQFLD
Pj[LPDGHOGHOGLjPHWUHLQWHULRUGHOVXEFRQGXFWH

'H OD PDWHL[D PDQHUD VHPSUH TXH HV FRQVLGHUL QHFHVVDUL MD TXH QR HV FRQHL[ DPE SUHFLVLy
O¶H[LVWqQFLDGHFDQDOLW]DFLRQVRVHUYHLVG¶DOWUHVFRPSDQ\LHVHVSUDFWLFDUDQFDOHVGHSURYDGHPDQHUD
PDQXDO

3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV







,,, &RPSURYDFLRQV

(VSURFHGLUjDOPDQGULODWGHOFRQGXFWHWDQWGHPPFRPGHPPPLWMDQoDQWODLQWURGXFFLyHQHO
LQWHULRUG¶XQPDQGULODVVHJXUDQWTXHQRH[LVWHL[HQREVWUXFFLRQVGHFDSWLSXVRFDQYLVGHVHFFLyGHOV
FRQGXFWHV





x )L[DU OD PjQLJD GH WLU DXWRHVWUDQJXODQW R HOHPHQW VLPLODU GH SUHQVR  WUDFFLy DO H[WUHP GHO
FDEOHLQWHUFDODQWHOQXFJLUDWRULFRUUHVSRQHQW

x 6XEVWLWXFLyGHODJXLDGHSDVSHOFDEOHGHWLUG¶DFHUGHOFDEUHVWDQW

x )L[DUHOVSXQWVGHFDQYLGHVHQWLWGHOWLUPLWMDQoDQWSROLWJHVTXHSHUPHWHQIDFLOLWDUHOUHFRUUHJXW
GHOFDEOHGHWLU

x 6LWXDUHOFDEUHVWDQWHQSRVLFLyGHWLU

(VWDEOHUWDODJXLDGHSDVSHOLQWHULRUGHOFRQGXFWHSULQFLSDOHVSURFHGHL[


(QFDUD TXH HV WUDFWDUj GH FDQDOLW]DFLRQV GH FRQGXFWHV GH PDMRU GLjPHWUH DTXHVWV HV PDQGULODUDQ
LJXDOPHQWHQWRWDODOODUJjULDGHODFDQDOLW]DFLy

,, ,QVWDOāODFLyGHOVXEFRQGXFWH


/DWROHUjQFLDGHOPDQGULOVHUjFRPDPj[LPGHOGHOGLjPHWUHLQWHULRUGHOFRQGXFWHDPDQGULODU



3OHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHV
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$Y'LDJRQDOSODQWD
%DUFHORQD
7HO
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GHO 3URFpVG¶REWHQFLy

7UDFWDPHQWV
SRVWHULRUV

3jJLQDGH

$TXHVWHOHPHQWV LQVWDOÂODHQODSDUWVXSHULRUGHOWXEG DFHUJDOYDQLW]DWGHVRUWLGDDIDoDQDRD
SDO3HUPHWODVRUWLGDG XQGRVRWUHVFDEOHV VHJRQVJUDQGjULD WDOODQWHQLQVWDOÂODUHOFDSXW[yD
ODORQJLWXGH[DFWDGHOGLjPHWUHTXHGHILQHL[HOIHL[GHFDEOHV$TXHVWFRQpVIDEULFDWHQQHRSUp

x &21'(3527(&&,Ï683(5,253(5$6257,'$'(&$%/(6



$TXHVWHOHPHQWV LQVWDOÂODHQODSDUWLQIHULRUGHOWXEG DFHUJDOYDQLW]DWG¶HQWUDGDDIDoDQDRDSDO
FRQQHFWDWHOWXEVRWHUUDWGHSROLHWLOp(OFRQGHUHGXFFLySRUWDHQODVHYDSDUWVXSHULRUXQUDQGD
URVFDGDQRUPDOLW]DGDSHUFDGDWXELHQODVHYDSDUWLQIHULRUXQUDQGDOOHXJHUDPHQWFzQLFDSHUD
HQWUDUDSUHVVLyGLQVGHOWXEGHSROLHWLOpGHPP$TXHVWFRQGHUHGXFFLypVIDEULFDWHQIRVD
G~FWLO

x &21'(5('8&&,Ï3527(&&,Ï,1)(5,253(5$(175$'$'(&$%/(6

/HVJUDSHVGHOVWXEVG DFFpVDIDoDQDSDOVSRQWVLYLDGXFWHVVHUDQG DFHULQR[LGDEOH

x %5,'(60(7¬/Â/,48(63(5$68-(&&,Ï085$/'(78%6

DOHDFLy
9DULHV
FDSHV ,PPHUVLy HQ XQ EDQ\ GH 3LQWDW
*DOYDQQHDOHG
G¶DOHDFLRQV =Q)H \ =LQFIRV
XQD FDSD H[WHUQD GH
=LQF

(VSHVVRU $OHDFLyDPE &RPSRVLFLy
QRUPDO
O¶DFHUEDVH UHFREULPHQW
̣P 

*DOYDQLW]DFLy
HQ
FDOHQW 81( 
HQGLVFRQWLQX

7XEV

3URFHGLPHQWV

&RPDPDWHULDOFRPSOHPHQWDULWHQLP





/D GHWHUPLQDFLy GH OD PDVVD PLWMDQD SRGUj UHDOLW]DUVH  SHO PqWRGH JUDYLPqWULF R SHO PqWRGH
PDJQqWLFTXHHVGHVFULXHQHQODQRUPD81(

/DPDVVDPLWMDQDGHOUHFREULPHQWGHOVWXEVKDGHVHUFRPDPtQLPGHJPUHIHULGDDODVXPD
GHOHVVXSHUItFLHVLQWHUQDLH[WHUQDGHOVPDWHL[RV



 0DVVDGHOUHFREULPHQW



/D FRPSURYDFLy GH O DGKHUqQFLD SHU D WXEV PDMRUV GH  PP '1  HV UHDOLW]D SHU PLWMj G XQ DVVDLJ
G¶HVFODIDPHQWILQVXQDGLVWjQFLDHQWUHSODTXHVGHOGHOGLjPHWUHH[WHULRUGHOWXE

/DFRPSURYDFLyGHO DGKHUqQFLDSHUDWXEVPHQRUVGHPP '1 HVUHDOLW]DSHUPLWMjG XQDVVDLJGH
GREOHJDWDpDPEXQUDGLLQWHULRULJXDODYXLWYHJDGHVHOGLjPHWUHH[WHULRUGHOWXE


35(6&5,3&,2167Ê&1,48(6,0,±$-817$0(17'(%$5&(/21$

/ DGKHUqQFLD GHO UHFREULPHQW KD GH VHU O DSURSLDGD SHUTXq QR HV SURGXHL[HQ GHVSUHQLPHQWV QL
H[IROLDFLRQVGXUDQWHOWUDQVSRUWPDQLSXODFLyLPXQWDWJHGHOVWXEV



 $GKHUqQFLD



/D YHULILFDFLy GH O DVSHFWH VXSHUILFLDO HV UHDOLW]DUj SHU PLWMj G LQVSHFFLy YLVXDO REVHUYDFLy  GH OHV
VXSHUItFLHVH[WHUQHVLLQWHUQHVGHOVWXEVFRPSOHWV 

(OUHFREULPHQWKDGHVHUOOLVLQRSUHVHQWDUGLVFRQWLQXwWDWVDSUHFLDEOHVDVLPSOHYLVWDVHQVHLQFOXVLRQV
GHIOX[LFHQGUHV



 $VSHFWHVXSHUILFLDO



/HV VHJHQWV HVSHFLILFDFLRQV FRUUHVSRQHQ D OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GHO UHFREULPHQW JDOYDQLW]DW GH WXE
81( 

(OVWXEVG DFFpVYHUWLFDODIDoDQDSDOVSRQWVLYLDGXFWHVVHUDQG DFHUJDOYDQLW]DWHQFDOHQW



 7XEPHWjOāOLF




 3UHVFULSFLRQVFRPXQVDWRWVHOVPDWHULDOV

7RWVHOVHTXLSVFDEOHVLPDWHULDOVTXHV¶XWLOLW]LQDODLQVWDOÂODFLyFRPSOLUDQHOVHJHQW

x (VWDUDQIDEULFDWVG¶DFRUGDPEOHVQRUPDWLYHVYLJHQWV
x 6HUDQGHERQDTXDOLWDW
x 6HUDQGHIDEULFDFLyQRUPDOLW]DGDLFRPHUFLDOLW]DWVHQHOPHUFDWQDFLRQDO
x 7LQGUDQOHVSURSLHWDWVTXHV¶HVSHFLILTXHQSHUDFDGDVFXQG¶HOOV
x (VPXQWDUDQVHJXLQWOHVHVSHFLILFDFLRQVLUHFRPDQDFLRQVGHFDGDIDEULFDQWVHPSUHTXHQRHV
FRQWUDGLJXLQOHVG¶DTXHVWGRFXPHQW
x (VWDUDQLQVWDOÂODWVRQV¶LQGLTXLGHIRUPDTXHSXJXLUHDOLW]DUVHHOPDQWHQLPHQWRUHSDUDFLyLHO
LQVWDOÂODGRUSUHYHXUjHOVHVSDLVQHFHVVDULVHQFDUDTXHQRHVWLJXLQLQLFLDOPHQWHVSHFLILFDWV



 0$7(5,$/6,68%0,1,675$0(17
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ŚŽƌĞƐ͕ƵŶƚĞŵƉƐĚĞĐăƌƌĞŐĂŵăǆŝŵƉĞƌĚŝƐƉŽƐĂƌĚĞů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĂŵşŶŝŵĂĚĞϱŚŽƌĞƐŝ
ƵŶĂǀŝĚĂƷƚŝůĚĞůĂďĂƚĞƌŝĂĚĞĐŽŵĂŵşŶŝŵϱĂŶǇƐ͘
• ĂƚĞƌŝĞƐ ĂƵƚžŶŽŵĞƐͬ ƐĞŶƐĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſ͗ ůĂ ǀŝĚĂ Ʒƚŝů ĚĞ ůĂ ďĂƚĞƌŝĂ ŚĂ ĚĞ ƐĞƌ ĐŽŵ Ă
ŵşŶŝŵĚĞϯĂŶǇƐ͘
• ĂƚĞƌŝĞƐ Ăŵď ƐƵƉŽƌƚ ĚĞ ƉůĂƋƵĞƐ ƐŽůĂƌƐ͗ ůĞƐ ďĂƚĞƌŝĞƐ ŚĂŶ ĚĞ ƉŽĚĞƌ ĨĞƌ ƵŶ ĐŝĐůĞ ĚĞ
ĐăƌƌĞŐĂĐŽŵƉůĞƚĞůƐĚŝĞƐĚ͛ŚŝǀĞƌŶŝůĂǀŝĚĂƷƚŝůĚĞůĂďĂƚĞƌŝĂŚĂĚĞƐĞƌĐŽŵĂŵşŶŝŵĚĞϱ
ĂŶǇƐ͘

(63(&,),&$&,2163(5$/66(16256'(62
 &DUDFWHUtVWLTXHVItVLTXHV

• ZĂŶŐĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞĐŽƌƌĞĐƚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚĂĐƷƐƚŝĐ͗ͲϭϬǑĂнϰϬǑ
• ZĂŶŐĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĂŵďĐăƌƌĞŐĂŝĚĞƐĐăƌƌĞŐĂĚĞďĂƚĞƌŝĂ͗ϬǑĂнϰϬǑ
• EŝǀĞůů ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſ ĐŽŶƚƌĂ ů͛ŝŶŐƌĠƐ Ě͛ŽďũĞĐƚĞƐ ƐžůŝĚƐ ĞƐƚƌĂŶǇƐ ŝ ů͛ŝŶŐƌĠƐ Ě͛ĂŝŐƵĂ ƐĞŐŽŶƐ
/ϲϬϱϮϵ͗/Wϲϱ
• WƌŽƚĞĐĐŝſĚĞůŵŝĐƌžĨŽŶĞŶǀĞƌƐůĞƐŝŶĐůĞŵğŶĐŝĞƐŵĞƚĞŽƌŽůžŐŝƋƵĞƐŝĂŐĞŶƚƐĞǆƚĞƌŶƐ͘Žŵ
ĂŵşŶŝŵŚĂĚ͛ŝŶĐůŽƵƌĞ͗
Ͳ WĂŶƚĂůůĂĂŶƚŝǀĞŶƚ
Ͳ WƌŽƚĞĐĐŝſĞŶǀĞƌƐƉůƵũĂŝŶĞƵ
Ͳ ŶƚŝͲŽĐĞůůƐ͘
ůƐĞĨĞĐƚĞƐĚĞůĞƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶƐĚĞůŵŝĐƌžĨŽŶŶŽŚĂŶĚĞĨĞƌǀĂƌŝĂƌůĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞ
ŵĞƐƵƌĂŵĞŶƚĚĞůŶŝǀĞůůƐŽŶŽƌ͘

ƐǀĂůŽƌĂƌăƋƵĞĞůƐĞŶƐŽƌŽĨĞƌĞŝǆŝŵĠƐĚ͛ƵŶĂĨŽƌŵĂƉĞƌƐĞƌĂůŝŵĞŶƚĂƚĞůğĐƚƌŝĐĂŵĞŶƚŝͬŽƋƵĞĞƐ
ƉƵŐƵŝŵŽĚŝĨŝĐĂƌăŐŝůŵĞŶƚůĂĨŽƌŵĂĚĞĨĞƌů͛ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſĞůğĐƚƌŝĐĂ͘

 &RQQHFWLYLWDW

ůƉƌŽũĞĐƚĞĚ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĨŝǆĂƌăůĂĨŽƌŵĂĐŽŶĐƌĞƚĂƉĞƌƋƵğĞůƐĞŶƐŽƌƚŝŶŐƵŝĂĐĐĠƐĂůĞƐǆĂƌǆĞƐĚĞ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐĞŶƚƌĞůĞƐĨŽƌŵĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗
• ƚŚĞƌŶĞƚ͗ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞĐŽŶŶĞĐƚŽƌZ:ϰϱƋƵĞĞƐĐŽŶŶĞĐƚĂĂůĂǆĂƌǆĂŽďĠĂ
ƵŶƉŽƌƚĂŵďĨƵŶĐŝŽŶƐĚĞWŽ;WŽǁĞƌŽǀĞƌƚŚĞƌŶĞƚͿ͘
• t/&/͗ƉĞƌĂůĂĐŽŶŶĞǆŝſĂůĂǆĂƌǆĂtŝ&ŝDĞƐŚĚĞů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ͘
• ϯ'͗ƉĞƌĂů͛ĞŶǀŝĂŵĞŶƚĚĞůĞƐĚĂĚĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚ͛/ŶƚĞƌŶĞƚ͘

 ,QVWDOāODFLyItVLFD

• ŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͗ůĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĚĞůƐĞŶƐŽƌŚĂŶĚĞƐĞƌƚĂůƐƋƵĞĞƐƉƵŐƵŝŝŶƐƚĂůͼůĂƌƐĞŐŽŶƐůĞƐ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĞƐ ǀŝŐĞŶƚƐ Ă ů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ ĚĞ ĂƌĐĞůŽŶĂ ŝ ĞůƐ ƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐƐ ĚĞů
ƉƌŽũĞĐƚĞĚ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ͘ŶůĂŵĂũŽƌŝĂĚĞĐĂƐŽƐĞůƐĞŶƐŽƌƐ͛ŚĂĚĞƉŽĚĞƌŝŶƐƚĂůͼůĂƌĚŝŶƐĚĞů
ƌĂĚŽŵĚ͛ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſƉĂŝƐĂƚŐşƐƚŝĐĂ͕ĚĞĨŝŶŝƚĂůĂŵĞƐƵƌĂĚĞ'ŽǀĞƌŶĂƉƌŽǀĂĚĂĞůŵĂŝŐĚĞů
ϮϬϭϰ͗WůĂŝƌĞĐƚŽƌĚĞůĞƐd/͗ĞƐƉůĞŐĂŵĞŶƚĚ͛/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͞^ŵĂƌƚ͟Ăů͛ƐƉĂŝWƷďůŝĐ
;Wd/Ϳ͕ ƚĞŶŝŶƚ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ƋƵĞ Ğů ŵŝĐƌžĨŽŶ ŚĂƵƌă ĚĞ ƐŽďƌĞƐŽƌƚŝƌ ĚĞů ƌĂĚŽŵ ƉĞƌ ƚĂů
Ě͛ĞǀŝƚĂƌŝŶƚĞƌĨĞƌğŶĐŝĞƐĞŶůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞůŶŝǀĞůůƐŽŶŽƌ͘ĂůƚĞŶŝƌƉƌĞƐĞŶƚƋƵĞĞůƌĂĚŽŵ
ĠƐƵŶĐŝůŝŶĚƌĞĂŵďƵŶĚŝăŵĞƚƌĞĂƉƌŽǆŝŵĂƚĚĞϯϲϱŵŵŝƵŶĂĂůĕĂĚĂƚŽƚĂůĚĞϳϬϱŵŵŽ
ϭ͘ϬϬϬŵŵŽŶĞƐƉŽĚĞŶƵďŝĐĂƌϯŽϱĚŝƐƉŽƐŝƚŝƵƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐ͘
• ^ŝƐƚĞŵĂ Ě͛ĂŶĐŽƌĂƚŐĞ͗ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ Ě͛ĂŶĐŽƌĂƚŐĞ ŚĂ ĚĞ ƉĞƌŵĞƚƌĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ ĚŝŶƐ ĚĞů
ƌĂĚŽŵĚ͛ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſƉĂŝƐĂƚŐşƐƚŝĐĂŝͬŽů͛ĂŶĐŽƌĂƚŐĞĚŝƌĞĐƚĞĂůďăĐƵůĚ͛ĞŶůůƵŵĞŶĂƚ͘
• EŽƐ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂƌĂŶƐĞŶƐŽƌƐĚĞƐŽĞŶĨĂŶĂůƐŽŶůĞƐĐŽůƵŵŶĞƐƐŝŐƵŝŶĚĞůƚŝƉƵƐ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ
DŽĐŚŝůĂŝWĂƌĂůͼůĞů͘

Ɛ ǀĂůŽƌĂƌă ƋƵĞ Ğů ƐĞŶƐŽƌ ŽĨĞƌĞŝǆŝ ŵĠƐ Ě͛ƵŶĂ ƉŽƐƐŝďůĞ ǀŝĂ ĚĞ ĐŽŶŶĞǆŝſ ŝͬŽ ƋƵĞ ĞƐ ƉƵŐƵŝ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌăŐŝůŵĞŶƚůĂƐĞǀĂǀŝĂĚĞĐŽŶŶĞǆŝſ͘
 3URWRFROV

ůƉƌŽƚŽĐŽůƉĞƌĂů͛ĞŶǀŝĂŵĞŶƚĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĚĞůƐĞŶƐŽƌĠƐĞůWƌŽƚŽĐŽůĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐ/W
;/ŶƚĞƌŶĞƚ WƌŽƚŽĐŽůͿ ŝ͕ ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚ ,ddW ;,ǇƉĞƌ dĞǆƚ dƌĂŶƐĨĞƌ WƌŽƚŽĐŽůͿ Ž ,ddW^ ;,ǇƉĞƌ dĞǆƚ
dƌĂŶƐĨĞƌWƌŽƚŽĐŽů^ĞĐƵƌĞͿ͘>͛ĂĚƌĞĕĂ/WŚĂĚĞƐĞƌĚŝŶăŵŝĐĂŝŚĂĚ͛ĞƐƚĂƌƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƉĞů,W͘
ŶĂůŐƵŶƐĐĂƐŽƐĐĂůƐĂďĞƌů͛ĂĚƌĞĕĂDĚĞů͛ĞƋƵŝƉƉĞƌĨŽƌĕĂƌĂů,WĂƵŶĂ/WĨŝǆĂ͘
 7UDPHVDGHODLQIRUPDFLy

ŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚ Ă ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ƐĞŶƐŽƌƐ ĚĞ ů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ ĚĞ ĂƌĐĞůŽŶĂ Ž ^ĞŶƚŝůŽ ƵƚŝůŝƚǌĂŶƚ ůĂ
ŝŶƚĞƌĨşĐŝĞ ĚĞ WƌŽŐƌĂŵĂĐŝſ ĚΖƉůŝĐĂĐŝŽŶƐ ;ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ WƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ /ŶƚĞƌĨĂĐĞ͕ Ž W/Ϳ ŽďĞƌƚĂ
ďĂƐĂĚĂ ĞŶ ŝŶƚĞƌĨşĐŝĞƐ ĚĞ ƚŝƉƵƐ Z^dϭ ŝ ƉƌŽƚŽĐŽů ,ddW ;,ǇƉĞƌƚĞǆƚ dƌĂŶƐĨĞƌ WƌŽƚŽĐŽůͿ͘ ů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚ ĚĞ ƚƌĂŵĞƐĂ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ĞƐƚă ĚĞƐĐƌŝƚ Ă ů͛ŶŶĞǆ ƚğĐŶŝĐ Ě͛ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſ ĚĞů
ĞƐƉůĞŐĂŵĞŶƚd/ŝĚĞƐĞŶƐŽƌƐĂůĂǀŝĂƉƷďůŝĐĂ͘

 $OLPHQWDFLyHOqFWULFD

ůƉƌŽũĞĐƚĞĚ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĨŝǆĂƌăůĂĨŽƌŵĂĐŽŶĐƌĞƚĂƉĞƌĂůŝŵĞŶƚĂƌĂůƐĞŶƐŽƌĞůğĐƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞŶƚƌĞ
ůĞƐĨŽƌŵĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗

 ůĂ ǁĞď ĚĞ ^ĞŶƚŝůŽ ŝ͕ ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚ͕ Ă ů͛ĂƉĂƌƚĂƚ ĚĞ ŽŵŵƵŶŝƚǇ ʹŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ʹW/ ĚŽĐƐ
;ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĞŶƚŝůŽ͘ŝŽͬǆǁŝŬŝͬďŝŶͬǀŝĞǁͬW/ŽĐƐͬtĞď,ŽŵĞͿ ĞƐ ƉŽƚ ƚƌŽďĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ŵĠƐ
ĚĞƚĂůůĂĚĂƐŽďƌĞů͛W/ƋƵĞŝŶĐůŽƵĞǆĞŵƉůĞƐĐŽŶĐƌĞƚƐĚ͛ƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſ͘

• ŽŶŶĞǆŝſĂůĂǆĂƌǆĂĞůğĐƚƌŝĐĂ͗ů͛ĞƋƵŝƉŚĂĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂƌĂϮϮϬs͘
• ŽŶŶĞǆŝſWŽ;WŽǁĞƌŽǀĞƌƚŚĞƌŶĞƚͿ͗ĂƋƵĞƐƚŵĞĐĂŶŝƐŵĞĨĂĐŝůŝƚĂůĂĐŽŶŶĞǆŝſĂůĂǆĂƌǆĂ
ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐ Ăŵď ƉŽƌƚ ƚŚĞƌŶĞƚ ŝ͕ Ăů ŵĂƚĞŝǆ ƚĞŵƉƐ͕ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ
ƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚĞůğĐƚƌŝĐ͘ĂůƋƵĞů͛ĞƋƵŝƉĨƵŶĐŝŽŶŝĂϭϮsŝϮϰs͘
• ŽŶŶĞǆŝſĂůĂǆĂƌǆĂĚ͛ĞŶůůƵŵĞŶĂƚ͗ů͛ĞƋƵŝƉŚĂĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŶƚƌĞϭϴϱͲ
ϮϯϬsĚƵƌĂŶƚĞůƚĞŵƉƐƋƵĞŚŝŚĂŐŝƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚĞůğĐƚƌŝĐ͘WĞƌĂĨƵŶĐŝŽŶĂƌĚƵƌĂŶƚůĂ
ƌĞƐƚĂ ĚĞ ƚĞŵƉƐ ů͛ĞƋƵŝƉ ŚĂ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐĂƌ Ě͛ƵŶĂ ďĂƚĞƌŝĂ Ăŵď ƵŶĂ ĚƵƌĂĚĂ ŵşŶŝŵĂ ĚĞ ϭϵ

>Ă ĨƌĞƋƺğŶĐŝĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝſ ǀĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ Ăŵď Ğů ĐŽŶƐƵŵ ŝ ƋƵĂůŝƚĂƚ ĚĞ
ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſ͘ >͛ĞƋƵŝƉ ŚĂ ĚĞ ƉĞƌŵĞƚƌĞ͕ ĐŽŵ Ă ŵşŶŝŵ͕ ƵŶĂ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝſ ĚŝăƌŝĂ ƋƵĂŶ ĞƐƚă

ϭ

ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶĂů^ƚĂƚĞdƌĂŶƐĨĞƌ;Z^dͿĠƐƵŶĞƐƚŝůĚΖĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂƋƵĞĞǆƉůŽƚĂůĞƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƐŝƉƌŽƚŽĐŽůƐ
ĞǆŝƐƚĞŶƚƐĚĞůĂtŽƌůĚtŝĚĞtĞď;tttͿ






3jJLQD

3jJLQD

886

,0,,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD

,0,,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD

KWWSDMXQWDPHQWEDUFHORQDFDWLPL

KWWSDMXQWDPHQWEDUFHORQDFDWLPL

(63(&,),&$&,216'(/$,167$/ā/$&,Ï'(/6(1625'(62

ĂůŝŵĞŶƚĂƚ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚ ƉĞƌ ďĂƚĞƌŝĂ ŝ ŚĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵĞƚƌĞ ĞŶ ƚĞŵƉƐ ƌĞĂů͕ ĐĂĚĂ ŵŝŶƵƚ Ž ĐĂĚĂ
ƐĞŐŽŶ͕ƋƵĂŶĚŝƐƉŽƐĂĚĞĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſĞůğĐƚƌŝĐĂĞƐƚĂďůĞ;WŽŽϮϮϬsͿ



 &RQILJXUDFLy

ŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞůƐĞŶƐŽƌ͗

>͛ĞƋƵŝƉƐ͛ŚĂĚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌũĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚĂŵďĞůƐƉĂƌăŵĞƚƌĞƐĚĞĐŽŶŶĞĐƚŝǀŝƚĂƚĂŵď^ĞŶƚŝůŽ͗
•
•
•
•

ƐĞƌƉŽƐƐŝďůĞ͗

hZ>ĚĞƚƌĂŵĞƐĂĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƌĚĞůƋƵĞƐ͛ĂŶŽŵĞŶĂƉƌŽǀĞŢĚŽƌĚŝŶƐĚĞůĂƚĞƌŵŝŶŽůŽŐŝĂĚĞ^ĞŶƚŝůŽ
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƌĚĞůĐŽĚŝĚĞƐĞŶƐŽƌĂƐƐŽĐŝĂƚĂ^ĞŶƚŝůŽ
dŽŬĞŶĚ͛ĂƵƚĞŶƚŝĐĂĐŝſ

• >͛ĂůĕĂĚĂĚĞůƐĞŶƐŽƌƌĞƐƉĞĐƚĞůĂǀŽƌĞƌĂĞƐƚĂƌăĞŶƚƌĞϯ͕ϴŝϰ͕Ϯŵ͘
• ƐƌĞƐƉĞĐƚĂƌăůĂƵďŝĐĂĐŝſžƉƚŝŵĂŝŶĚŝĐĂĚĂƉĞƌů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ͘
YƵĂŶ ŶŽ ƐŝŐƵŝ ƉŽƐƐŝďůĞ ŵĂŶƚĞŶŝƌ ƋƵĂůƐĞǀŽů ĚĞ ůĞƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĐĂůĚƌă ŶŽƚŝĨŝĐĂƌͲŚŽ Ă
ů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ͘
sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůďŽŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚĚĞůƐĞŶƐŽƌ͗

 0RQLWRUDWJH

ƐƵŶƌĞƋƵŝƐŝƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůďŽŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚĚĞůƐĞŶƐŽƌĚĞƐŽ͘

• Ŷ ĐĂƐ ĚĞ ƋƵĞ ů͛ĞƋƵŝƉ ŐĞŶĞƌŝ ƵŶ ůŽŐ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚ͕ ĂƋƵĞƐƚ ůŽŐ ƐĞƌă ĞŶǀŝĂƚ
ƉĞƌŝžĚŝĐĂŵĞŶƚĂ^ĞŶƚŝůŽ͘
• Ŷ ĐĂƐ ĚĞ ƋƵĞ ů͛ĞƋƵŝƉ ĞƐƚŝŐƵŝ ĞƋƵŝƉĂƚ Ăŵď ďĂƚĞƌŝĞƐ͕ Ğů ƐĞƵ ĞƐƚĂƚ ŚĂƵƌă ĚĞ ƐĞƌ ĞŶǀŝĂƚ
ƉĞƌŝžĚŝĐĂŵĞŶƚĂ^ĞŶƚŝůŽ͘

WĞƌĂůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂƚĂƐĐĂĐĂůƋƵĞ͗
• ů ƐĞŶƐŽƌ ƚƌĂŶƐŵĞƚŝ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚ Ă ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ƐĞŶƐŽƌƐ ĚĞ ů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ ĚĞ
ĂƌĐĞůŽŶĂŽ^ĞŶƚŝůŽ͘
WĞƌĂůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůƐĞŶƐŽƌĚĞƐŽ͞ŝŶƐŝƚƵ͟ĞƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĐĐĞĚŝƌͲŚŝŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ
ƵŶĂĐŝƐƚĞůůĂĞůĞǀĂĚŽƌĂ͘ƋƵĞƐƚĂƚĂƐĐĂůĂƌĞĂůŝƚǌĂƌăƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĚĞƐŝŐŶĂĚĂ͘

 2UGUHV



• ƐǀĂůŽƌĂƌăƉŽĚĞƌĚŽŶĂƌƵŶĂŽƌĚƌĞĚĞƌĞƐĞƚƌĞŵŽƚĂ͘
• ƐǀĂůŽƌĂƌăƉŽĚĞƌĐĂŶǀŝĂƌƌĞŵŽƚĂŵĞŶƚůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſĚĞů͛ĞƋƵŝƉ
• ƐǀĂůŽƌĂƌăƉŽĚĞƌĞŶǀŝĂƌƵŶŶŽƵĨŝƌŵǁĂƌĞƌĞŵŽƚĂŵĞŶƚĚĞƐĚĞ^ĞŶƚŝůŽ

$OWDFRPSRQHQWVGHVR

4XDOLWDWGHOHVGDGHV



Ŷ ĐĂƐ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ ŵĂŐŶŝƚƵĚ ĨşƐŝĐĂ ŝ ů͛ĞƋƵŝƉ ŚŽ ƉĞƌŵĞƚŝŶ͕ ĞƐ ǀĂůŽƌĂƌă ĂĚũƵŶƚĂƌ Ă ůĂ ĚĂĚĂ ƵŶ
ƉĂƌăŵĞƚƌĞĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĚĞůĂŵĂƚĞŝǆĂ͘

ůĨĂďƌŝĐĂŶƚĚĞůƐĞŶƐŽƌĚĞƐŽ;^s͕ŽůĞƌƚŝĂ͕͘͘͘ͿũĂŚĂƵƌăĚŽŶĂƚĚ͛ĂůƚĂĂůĐĂƚăůĞŐĚĞ^ĞŶƚŝůŽĞůƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ŝ ĞůƐ ƐĞŶƐŽƌƐ ƉĞƌž͕ ƉĞƌ ĐĂĚĂ ƵŶƐ ĚĞůƐ ƐĞŶƐŽƌƐ͕ ĐĂů ŝŶĚŝĐĂƌ ŽŶ Ɛ͛ŚĂ ŝŶƐƚĂůͼůĂƚ
ĨşƐŝĐĂŵĞŶƚ͘

5HTXHULPHQWVGHPHVXUD

ŶůĂƚĂƵůĂĂŶŶĞǆĂĞƐŵĂƌƋƵĞŶĞŶŐƌŽĐůĞƐĚĂĚĞƐƋƵĞĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƌ͘ĂůŽŵƉůŝƌƚĂŶƚĞƐƚĂƵůĞƐĐŽŵ
ƐĞŶƐŽƌƐĚĞƐŽƐ͛ŚĂŐŝŶŝŶƐƚĂůͼůĂƚ

• DĂŐŶŝƚƵĚĂĐƷƐƚŝĐĂĚĞŵĞƐƵƌĂŵĞŶƚ͗EŝǀĞůůƐŽŶŽƌĐŽŶƚŝŶƵĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƐĞŐŽŶƐ/ϲϭϲϳϮͲ
ϭ
• WŽŶĚĞƌĂĐŝſĨƌĞƋƺĞŶĐŝĂů͗WŽŶĚĞƌĂĐŝſĨƌĞƋƺĞŶĐŝĂůƐĞŐŽŶƐϲϭϲϳϮͲϭ
• dĞŵƉƐĚ͛ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſ;dͿ͗ϭŵŝŶƵƚ
• WĂƌăŵĞƚƌĞĂĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƌŝͬŽƚƌĂŶƐŵĞƚƌĞ͗ŶŝǀĞůůƐŽŶŽƌĐŽŶƚŝŶƵĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƉŽŶĚĞƌĂƚ
;>ĞƋdͿĞŶĚ;Ϳ
• ZĂŶŐĚĞŵĞƐƵƌĂŵĞŶƚ͗ZĂŶŐƷŶŝĐĚĞŵĞƐƵƌĂŵĞŶƚĚĞϰϬĂϵϬĚ;Ϳ
• ZĂŶŐĚĞůŝŶĞĂůŝƚĂƚƐĞŶƐĞĐĂŶǀŝĚ͛ĞƐĐĂůĞƐ͗ϱϬĚ
• dŽůĞƌăŶĐŝĂ͗ ĚĞƐǀŝĂĐŝſ ŵăǆŝŵĂ ĂĐĐĞƉƚĂĚĂ >ĞƋцϮĚ;Ϳ ŝͬŽ ĐŽŵƉůŝŵĞŶƚ ĚĞů ůşŵŝƚƐ ĚĞ
ƚŽůĞƌăŶĐŝĂĐŽŵĂĐůĂƐƐĞϮƐĞŐŽŶƐ/ϲϭϲϳϮͲϭ͗ĚĞϭϬĂϮϬ͕ϬϬϬ,ǌ
• sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ĐĂůŝďƌĂĐŝſ͗ Ɛ͛ŚĂ ĚĞ ƉŽĚĞƌ ƌĞĂůŝƚǌĂƌ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ĐĂůŝďƌĂĐŝſ ĚĞů
ƐĞŶƐŽƌ͞ŝŶƐŝƚƵ͟ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚƵŶĐĂůŝďƌĂĚŽƌĂĐƷƐƚŝĐƋƵĞĐŽŵƉůĞŝǆŝĞůƐƌĞƋƵŝƐŝƚƐĞƐƚĂďůĞƌƚƐ
ƉĞƌůĂŶŽƌŵĂ/ϲϬϵϰϮ͘




ŽŵƉŽŶĞŶƚĚĞƐŽ

ĂŵƉŝĐŽŵĞŶƚĂƌŝƐ
^'EZ>^
ĞƐĐƌŝƉĐŝſ ;ƚĞǆƚ ůůŝƵƌĞ
ů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚͿ

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ
Ă

ƌĞǀŝƐĂƌ


ƉĞƌ /ŶĚŝĐĂƌ>ŽĐĂůŝƚǌĂĐŝſͺƚĞǆƚůůŝƵƌĞƋƵĞĐŽŶĐƌĞƚŝ
ƉƵŶƚ͘
WĞƌ ĞǆĞŵƉůĞ͕ WĂƐƐĞŝŐ ĚĞ ^ĂŶƚ :ŽĂŶͺ^s
dϭϮϬͺĨĂƌŽůĂĂŵďWͲW^:ͲϭϬĐŽƐƚĂƚĞƐŽƐ

ŽŽƌĚĞŶĂĚĞƐ ;ůĂƚŝƚƵĚ ŝ ůŽŶŐŝƚƵĚ ĞŶ WĞƌĞǆĞŵƉůĞ͕ϰϭ͘ϯϵϲϯϵϭͮͮϮ͘ϭϳϯϴϬϬ
ĐŽŽƌĚĞŶĂĚĞƐ'W^ĚĞĐŝŵĂůƐͿ
d>>^dE/^

&ĂďƌŝĐĂŶƚͬDĂƌĐĂĚĞůĐŽŵƉŽŶĞŶƚ;ƚĞǆƚůůŝƵƌĞͿ
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ĂŵƉŝĐŽŵĞŶƚĂƌŝƐ



/ŶĨŽƌŵĂĐŝſĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ





DŽĚĞů;ƚĞǆƚůůŝƵƌĞͿ

EƷŵĞƌŽĚĞƐğƌŝĞ;ƚĞǆƚůůŝƵƌĞͿ

ĚƌĞĕĂD;ƚĞǆƚůůŝƵƌĞͿ

dŝƉƵƐ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſ ĞůğĐƚƌŝĐĂ ;ƐĞŐŽŶƐ ůůŝƐƚĂ ϮϮϬs͗yĂƌǆĂĞůğĐƚƌŝĐĂ;ϮϮϬsͿ
ĂĚũƵŶƚĂͿ
dŝƉƵƐĐŽŶŶĞǆŝſ;ƐĞŐŽŶƐůůŝƐƚĂĂĚũƵŶƚĂͿ
dͺZ:ϰϱ͗ƚŚĞƌŶĞƚZ:ϰϱ
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ŶŶĞǆϯ͘


EŽƌŵĞƐĚΖŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞůƐŝƐƚĞŵĂtŝĨŝŝƐĞŶƐŽƌŝƚǌĂĐŝſĂŵďƌĂĚŽŵŽ
ĚĞŵŝŵĞƚŝƚǌĂĐŝſ;^ŵĂƌƚͲĞůůͿ

ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſƐ͛ĂĚũƵŶƚĞŶůĞƐůůŝƐƚĞƐĐŽĚŝĨŝĐĂĚĞƐĚĞƚŝƉƵƐĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſĞůğĐƚƌŝĐĂŝĐŽŶŶĞĐƚŝǀŝƚĂƚ
R EZ'z͗dŝƉƵƐĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſĞůğĐƚƌŝĐĂ;ůůŝƐƚĂƚĂŶĐĂĚĂŝĐŽĚŝĨŝĐĂĚĂͿ
R ϮϮϬs͗yĂƌǆĂĞůğĐƚƌŝĐĂ;ϮϮϬsͿ
R ϭϮͺϮϰͺs͗WŽ;ĞŶƚƌĞϭϮsŝϮϰsͿ
R ϭϴϱͺϮϯϬͺs͗yĂƌǆĂĞŶůůƵŵĞŶĂƚ;ϭϴϱͲϮϯϬsͿŝĂƚĞƌŝĂ
R hdͺd͗ĂƚĞƌŝĞƐĂƵƚžŶŽŵĞƐ
R ^K>Zͺd͗ĂƚĞƌŝĞƐĂŵďƐƵƉŽƌƚĚĞƉůĂƋƵĞƐƐŽůĂƌƐ
R KEEͺdzW͗dŝƉƵƐĐŽŶŶĞǆŝſ;ůůŝƐƚĂƚĂŶĐĂĚĂŝĐŽĚŝĨŝĐĂĚĂͿ
R dͺZ:ϰϱ͗ƚŚĞƌŶĞƚZ:ϰϱŽ
R dͺWK͗ƚŚĞƌŶĞƚWŽ
R ϯ'͗ϯ'
R t/&/͗tŝ&ŝ




Ë1'(;



/OLVWDWGHPDWHULDOGHOUDGRPRGHPLPHWLW]DFLy.DUSDWKRV



&ROāORFDFLyGHOUDGRPR



&ROāORFDFLyGHOVHTXLSV






8ELFDFLyGHOVHTXLSVDOUDGRPR

$OLPHQWDFLyHOqFWULFDGHOUDGRPR



&DUDFWHUtVWLTXHVGHOFDEOHHOqFWULF



&RQQH[LyDO¶H[WUHPGHOTXDGUHG¶HQOOXPHQDW



&RQQH[LyDO¶H[WUHPGHOUDGRPR



&RQQH[LyDO¶H[WUHPGHO5DGRPRHQFDVGHIDQDODPEGREOHSRUWHOOD



&RQQH[LyDO¶H[WUHPGHO5DGRPRHQFDVGHIDQDODPEXQD~QLFDSRUWHOOD



,QVWDOāODFLyGHOFDEOHHOqFWULFDOEjFXOG¶HQOOXPHQDW



&RQQH[LyGHILEUDzSWLFDGHO¶HTXLS:LIL



&DEOH873GHPDQWHQLPHQW



&RQQH[LRQVGHO¶HTXLS:LILPRGHO&



5HWRODFLyGHODLQVWDOāODFLy



&RQVLGHUDFLRQVDOV%jFXOV
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 8ELFDFLyGHOVHTXLSVDOUDGRPR

 /OLVWDWGHPDWHULDOGHOUDGRPRGHPLPHWLW]DFLy.DUSDWKRV



• DK>͗ϵ͘<ZϭϬϵDŝŵğƚŝĐďĐŶŬĂƌƉĂƚŚŽƐŽƐŝŵŝůĂƌ͗
R ϵ͘<ZϭϬϵ͘ϬϬϱ͘</d^h:͘:WZKd͘z&͘K͘
R ϵ͘<ZϭϬϵ͘ϬϭϮ͘</d^h:/KEEKK/^KϭϱϳϮ
R ϵ͘<ZϭϬϵ͘Ϭϭϯ͘</d^KWKZdEdE^/^KϭϱϳϮ
R ϵ͘<ZϭϭϮ͘ϯ͘:WZKd/KE^^/E&KϮ^
• ŶĞůĐĂƐĚĞƚŝŶĚƌĞƐĞŶƐŽƌĚĞƐŽƌŽůů^s͕Ɛ͛ŚĂĚ͛ŝŶĐůŽƵƌĞ͗
R ϵ͘<ZϭϬϵ͘ϬϬϲ͘</d^h:͘^E^KZ^sͲ<Z͘Z͘ϬϬϲ

(OVXSRUW.DUSDWKRVYHGLVVHQ\DWSHUFROāORFDUWUHVHOHPHQWV
•

$ODSDUWLQIHULRUDQLUjFROāORFDGDODFDL[DGHFRQQH[LRQVHOqFWULTXHV

•

$ODSDUWVXSHULRUV¶KDGHFROāORFDUHOVHQVRUGHVR&(69$1RPpVHQFDVGHTXH
HVWLJXLHVSHFLILFDUDOSURMHFWH

•

$OPLJV¶KDGHFROāORFDUHOSXQWG¶DFFpV:L)L&LVFR



 &ROāORFDFLyGHOUDGRPR
•

/DFROāORFDFLyGHOVXSRUWURPDQGUjDXQDDOoDGDPtQLPDGHPPHVXUDWGHVGH
OD SDUW LQIHULRU GHO UDGRPR (Q FDV G¶LQVWDOāODFLy HQ IDQDO RQ QR HV SRW FRPSOLU
O¶DOoDGD PtQLPD V¶KD GH FRQWDFWDU DPE O¶,0, R O¶RSHUDGRU L 0DQWHQLGRU GH OD
;DU[D1;0SHUHVFODULUODVROXFLyPpVzSWLPD

•

/D GLUHFFLy GHO UDGRPR VHUj VHPSUH GHILQLGD SHO UHSUHVHQWDQW GH O¶,0, L HQ FDS
FDVSRWHVWDUXELFDWVRWDODGLUHFFLyGHOHVOOXPLQjULHVGHOIDQDO

•

/¶DQFRUDWJHGHOVXSRUWDOIDQDOHVIDUjDPEFDUJROVDXWRSHUIRUDQWVDPESXQWD
GHEURFD 3RVWHULRUPHQWD OD VHYD FROāORFDFLy HV UHTXHUHL[ XQ JDOYDQLW]DW SHU
WDOG¶HYLWDWR[LGDFLRQV

•

/D SHUIRUDFLy GHO IDQDO SHO SDVVDEOHV HV IDUj DPE HO GLjPHWUH PtQLP SHU
DVVHJXUDUHOSDVGHODILEUDFDEOHG¶DOLPHQWDFLyFDEOHGHWHUUDLFDEOH873&DW
3RVWHULRUPHQW DO SDV GHOV FDEOHV HV VHJHOODUj HO IRUDW DPE HVFXPD GH
SROLXUHWjSHUHYLWDUHQWUDGHVG¶DLJXDGLQVGHOIDQDO










([HPSOHPXQWDWJHUDGRPR.DUSDWKRVDPE&6HQVRUGHVR&(69$7$





 &ROāORFDFLyGHOVHTXLSV



/DFROāORFDFLyGHOVHOHPHQWVGHSHQGUjGHOHVQHFHVVLWDWVGHFDGDSURMHFWH(QWRWVHOVFDVRV
HVGLVSRVDUjGHIHUUDWJHVDFRSODWVDOUDGRPRSHUDODVHYDLQVWDOāODFLy.DUSDWKRVGLVSRVDGH
XQFDWjOHJSHUDODLQVWDOāODFLyGHGLIHUHQWVHOHPHQWV








 $OLPHQWDFLyHOqFWULFDGHOUDGRPR
/D LQVWDOāODFLy HOqFWULFD DQLUj VXEMHFWH D OD QRUPDWLYD YLJHQW GH EDL[D WHQVLy 5(%7 L XQ FRS
ILQDOLW]DGD OD REUD HV OOLXUDUDQ HOV GRFXPHQWV DPE OD OHJDOLW]DFLy GH OD REUD MD VLJXL XQD
DPSOLDFLy GHO EXWOOHWt GHO SURMHFWH H[LVWHQW R XQ QRX SURMHFWH GHSHQHQW GHO GLPHQVLRQDPHQW
GHOVHUYHL

&LVFR
6XSRUWSHUOHVDQWHQHV
&DL[DG¶DFFHVVRULV HOqFWULFILEUD 
6HQVRUGHVR&(69$7$

1RUPDOPHQW O¶HVWHVD HOqFWULFD YLQGUj GRQDGD DO SURMHFWH RQ V¶HVSHFLILFDUj GH TXLQ TXDGUH
HOqFWULFV¶DOLPHQWDUDQHOVQRVWUHVHTXLSV
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 &RQQH[LyGHILEUDzSWLFDGHO¶HTXLS:LIL

 &DUDFWHUtVWLTXHVGHOFDEOHHOqFWULF

3HUWDOGHFRQQHFWDUO¶HTXLS:L)LSHUILEUDKDGHVHJXLUODVHJHQWFRQILJXUDFLy



3HULQVWDOāODFLRQVVRWHUUjQLHVVHJRQVHVSHFLILFDFLRQVG¶HQOOXPHQDWHOFDEOHKDXUjGHWLQGUH
GHVLJQDFLy 59 .Y GH GLjPHWUH [PP PRQRIjVLF DPE FREHUWD 39& (Q FDV TXH HO
UHJODPHQW GH EDL[D WHQVLy HVSHFLILTXL DOJXQD DOWUH FRVD VHPSUH FDOGUj UHVSHFWDU OD
QRUPDWLYDYLJHQWGH5(%7
'LQWUH GHO EjFXO G¶HQOOXPHQDW GHVSUpV GH OD FDL[D GH IXVLRQV HO GLjPHWUH GHOFDEOH HOqFWULF
HVUHGXLUjD[PP

 &RQQH[LyDO¶H[WUHPGHOTXDGUHG¶HQOOXPHQDW

$ O¶H[WUHP GHO 4( V¶KDXUj GH FRQQHFWDU D OHV ERUQHV LQIHULRUV GHO TXDGUH HOqFWULF
FRUUHVSRQHQWVDOHVSURWHFFLRQVDVVLJQDGHVSHOSURMHFWH3HUGHIHFWHODSURWHFFLyDVVLJQDGD
SHUUDGRPRKDXUjGHVHUGH$

 &RQQH[LyDO¶H[WUHPGHOUDGRPR







/DFRQQH[LyHOqFWULFDDO¶H[WUHPGHOUDGRPRGHSHQGUjGHOWLSXVGHEjFXOVREUHHOTXDOHVIDUj
ODLQVWDOāODFLyLVHJXLQWODQRUPDWLYDGHOGRFXPHQWGHFRQQH[LRQVDOLHQHVG¶HQOOXPHQDW

•

/DFDL[DG¶HPSLXODGXUHV&R\RWHHVSRVDUjDODDUTXHWDPpVSUz[LPDDOIDQDO$
SURMHFWHV¶HVSHFLILFDTXHODGLVWDQFLDPj[LPDGHDUTXHWDDIDQDODGHVHUGHP

•

6¶XWLOLW]DUjXQDPjQLJDGHPGH)2PRQRPRGHSUHFRQQHFWRULW]DGHV/&3&
DPEGyVH[WUHPVDPEFREHUWD3./DGLVWDQFLDHQWUHHO:L)LLODFDL[D&R\RWHQR
KDXULDGHVHUPDMRUDOVP

•

$O¶H[WUHPGHO¶HTXLSV¶KDQGHFRQQHFWDUHOSDUHOOGHILEUHVSULQFLSDOVDOSRUW³)LEHU´
GHO¶HTXLS:L)LLOHVDOWUHVGXHVURPDQGUDQFRPDUHVHUYDYHQSURWHJLGHV

/¶HVFRPHVDHOqFWULFDGHOFDEOHGH[PPGHVGHOTXDGUHG¶HQOOXPHQDWHVFRQQHFWDUjDOHV
ERUQHVG¶DTXHVWDFDL[D

•

/DSXMDGDSHUIDQDOHVIDUjDPEFRUUXJDWLSHUODSDUWSRVWHULRUGHODFDL[DGHIXVLEOHV
GHOSURSLIDQDO(OFRUUXJDWKDG¶HVWDUGHJXGDPHQWUHWRODW

/DFRQQH[LyGHVGHODFDL[DDX[LOLDUILQVDOUDGRPRHVIDUjDPEFDEOHGH[PP

•

$O¶H[WUHPGHODFDL[DG¶HPSLXODGXUHV&R\RWHHVGHL[DUDQFRQQHFWDUDQOHVILEUHV 
GHVHUYHLSULQFLSDOGHUHVHUYD 

 &RQQH[LyDO¶H[WUHPGHO5DGRPRHQFDVGHIDQDODPEGREOHSRUWHOOD

(Q HO FDV GH TXHHOEjFXOG¶HQOOXPHQDW GLVSRVL GH GREOH SRUWHOODLQIHULRU V¶KDXUj G¶LQVWDOāODU
XQDFDL[DDX[LOLDUVHFFLRQDGRUDDPEIXVLEOHVGH$WLSXV&/$9('(0 RVLPLODU D
ODSRUWHOODVXSHULRU

 &RQQH[LyDO¶H[WUHPGHO5DGRPRHQFDVGHIDQDODPEXQD~QLFDSRUWHOOD




(Q HO FDV GH TXH HO EjFXO G¶HQOOXPHQDW GLVSRVL G¶XQD ~QLFD SRUWHOOD LQIHULRU O¶HVFRPHVD GHV
GHO TXDGUH G¶HQOOXPHQDW HV SXMDUj GLUHFWDPHQW ILQV D OD FDL[D GH FRQQH[LRQV GLQWUH GHO
UDGRPR

 ,QVWDOāODFLyGHOFDEOHHOqFWULFDOEjFXOG¶HQOOXPHQDW

/D SXMDGD SHO IDQDO HV IDUj VRWD WXE FRUUXJDW LQGHSHQGHQW DO GH HQOOXPHQDW L SHU OD SDUW
SRVWHULRUGHODFDL[DG¶DOLPHQWDFLyGHOSURSLEjFXOVHPSUHTXHVLJXLSRVVLEOH(OFRUUXJDWKD
G¶HVWDUGHJXGDPHQWHWLTXHWDWLGHQWLILFDQWHOVHUYHLLTXHFRQWpDOLPHQWDFLyHOqFWULFDK






([HPSOHFRQQH[LRQVFDL[D&R\RWH
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 &RQQH[LRQVGHO¶HTXLS:LILPRGHO&

7DQWODFDL[DG¶HPSLXODGXUHVFRPOHVYDORQHVGHOVFDEOHVKDXUDQGHURPDQGUHDQFRUDWDOHV
SDUHWVGHO¶DUTXHWD

/¶DVVLJQDFLyGHSRUWVHVODVHJHQW




([HPSOHDQFRUDWJHFDL[D&R\RWHLYDORQDGHILEUD



 &DEOH873GHPDQWHQLPHQW
3HUWDOGHIDFLOLWDUHOWUHEDOOGHPDQWHQLPHQWSRVWHULRUDODLQVWDOāODFLyHVGHPDQDGHL[DUXQ
FDEOH873&DWDFDEDWDPEFRQQHFWRU5-IHPHOODDODSRUWHOODGHOIDQDO$TXHVWFDEOHHV
FRQQHFWDUjDO3RUW&2162/(GHO¶HTXLS:L)L


3RUW(QWUDGDG¶DOLPHQWDFLy$&GHO:L)L
3RUW(QWUDGDFDEOH/$1GHOVHQVRUGHVR&HVYD
3RUW(QWUDGDGHILEUDFRQQHFWRU/&3&
3RUW3RUWGHFRQVROD'HL[DUFDEOH(WKHUQHWDSRUWHWDGHOIDQDOSHU
PDQWHQLPHQW
3RUW6WDWXV/('V


&DOWLQGUHHQFRPWHTXHWRWHVOHVFRQQH[LRQV &DEOHVLDQWHQHV KDQGHHVWDU
GHJXGDPHQWYXOFDQLW]DGHVSHUHYLWDUHQWUDGHVG¶DLJXDLFRUURVLy












([HPSOHFDEOH8735-IDPHOOD
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 5HWRODFLyGHODLQVWDOāODFLy




•

3HU OD FRUUHFWD ILQDOLW]DFLy GH OD LQVWDOāODFLy WRWV HOV FDEOHV HOqFWULFV L ILEUD zSWLFD  KDQ GH
URPDQGUHHWLTXHWDWVFRUUHFWDPHQWDPEOHVVHJHQWVHVSHFLILFDFLRQV
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&DEOH873GHPDQWHQLPHQWODSRUWHOODGHOIDQDO




•

)XHWySUHFRQHFWRULW]DWGHILEUDzSWLFDGHVGHODFDL[D&R\RWHILQVDO$3:L)L



•

&DEOHG¶DOLPHQWDFLy






(VSHFLILFDFLyGHORULJHQLGHVWtItVLFGHODILEUDzSWLFD



(VSHFLILFDFLyGHOSRUWGHFRQQH[LyDFDGDH[WUHPGHODILEUDzSWLFD



(OFRGL*,;FRUUHVSRQDODUXWDGHODILEUDHVSHFLILFDGDDODQRVWUDEDVHGHGDGHV



/D³UXWD(TXLS±(TXLS´FRUUHVSRQDODUXWDILQDOHQWUHHTXLSVVHQVHFRPSWDUDPE
FDL[HVHQWUHPLWMHVGHIXVLRQV 5RXWHU5RXWHU5RXWHU$36ZLWFK±6HQVRUHWF 





•

0jQLJDGHILEUDzSWLFDGHVGHFDL[D&R\RWHILQVDVHJHQWSXQWGHFRQQH[LyGHILEUD





(VSHFLILFDFLyGHODVHFFLyGHOFDEOH



(VSHFLILFDFLyGHORULJHQLGHVWtGHOFDEOHG¶DOLPHQWDFLy



$TXHVW FDEOH D G¶HVWDU UHWRODW D FDGD G¶DUTXHWD GH SDV GXUDQW WRW HO UHFRUUHJXW
ILQVDOTXDGUHO¶HQOOXPHQDWRDUPDUL7,&



 &RQVLGHUDFLRQVDOV%jFXOV
$ O¶KRUD G¶LQVWDOāODU HOV GLVSRVLWLXV 7(/&2 DSURILWDQW HOV EjFXOV G¶(QOOXPHQDW FDOGUj WHQLU HQ
FRPSWHOHVVHJHQWVFRQVLGHUDFLRQV




(VSHFLILFDFLyGHOFRGLGHFRORUVGHODILEUD



(VSHFLILFDFLyGHODTXDQWLWDWGHILEUHVGHODPjQLJD



(VSHFLILFDFLyGHORULJHQLGHVWtItVLFGHODILEUDzSWLFD



$TXHVWFDEOHDG¶HVWDUUHWRODWDFDGDDUTXHWDGHSDVGXUDQWWRWHOUHFRUUHJXW



&RPDPj[LPV¶LQVWDOāODUDQGRVHOHPHQWVSHUEjFXO



6¶KDXUj GH JDUDQWLU TXH HO SHV GHOV GLVSRVLWLXV 7(/&2 LQVWDOāODWV HQ XQ EjFXO QR
SRVLHQULVFHOFRPSRUWDPHQWPHFjQLFGHOEjFXO



6¶KDXUj GH JDUDQWLU TXH HO SURFHGLPHQW G¶LQVWDOāODFLy GHOV GLVSRVLWLXV 7(/&2 DO
EjFXOQRSRVLHQULVFHOFRPSRUWDPHQWItVLFGHOEjFXO



$ O¶LQWHULRU GHO EjFXO SHU UDRQV G¶RUGUH L VHJXUHWDW HO FDEOHMDW 7(/&2 FDEOH
HOqFWULFLFDEOHGHGDGHV DQLUjHQWXEDW(QHOFDVGHOVEjFXOVG¶(QOOXPHQDWDPE
ODLQGLFDFLyGH³7HQVLyK´$L[tPDWHL[FDOGUjLGHQWLILFDUFODUDPHQWODFDL[DGH
SURWHFFLRQV



/¶DFFpV DOV EjFXOV G¶(QOOXPHQDW HV IDUj DPE GREOH SRUWHOOD LQGHSHQGLW]DQW DO
Pj[LPODSDUWG¶(QOOXPHQDWGHODSDUW7(/&2
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 ƐƉĂŝƌĞƐĞƌǀĂƚĂůƋƵĂĚƌĞƉĞƌĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚ/D/



ŝŶƐĚĞůƋƵĂĚƌĞĚ͛ĞŶůůƵŵĞŶĂƚƚŝƉƵƐŵŽŶžůŝƚ͕ĞůƉƌŽǀĞŢĚŽƌĚĞů͛ĂƌŵĂƌŝŚĂƵƌăĚĞƌĞƐĞƌǀĂƌƵŶ
ĞƐƉĂŝƉĞƌůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞů͛ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌƚĂůĚĞĚŽƚĂƌĚĞŐĞƐƚŝſǀŝĂĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂĚĞƐ
ĚĞůĐĞŶƚƌĞĚĞĐŽŶƚƌŽůĚ͛ĞŶůůƵŵĞŶĂƚĂƚƌĂǀĞƐĚĞůĂǆĂƌǆĂ/D/͘

ŶŶĞǆϰ͘
EŽƌŵĞƐĚΖŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſŝĐŽŶŶĞǆŝſƉĞƌĂƌŵĂƌŝƐ
Ě͛ŶůůƵŵĞŶĂƚWƷďůŝĐƚŝƉƵƐDŽŶŽůŝƚ



1Ey



ƐƉĂŝƌĞƐĞƌǀĂƚĂůƋƵĂĚƌĞƉĞƌĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚ/D/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯ



WƌĞƉĂƌĂĐŝſĚĞů͛ĞƐƉĂŝƌĞƐĞƌǀĂƚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯ



ƋƵŝƉƐŚŽŵŽůŽŐĂƚƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ



ƐƚĞƐĂĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ



WƌŽƚĞĐĐŝſŵĂŐŶĞƚŽƚğƌŵŝĐĂƉĞƌĐŽŶŶĞǆŝſĚ͛ƵŶĞůĞŵĞŶƚĞǆƚĞƌŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ



^ƵƉůĞƚŽƌŝĚĞů͛ĂƌŵĂƌŝƉĞƌĞŶĐĂďŝƌĞƋƵŝƉƐĚĞǆĂƌǆĂ/D/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ



ZĞƚŽůĂĐŝſĚĞůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ



DăŶŝŐĂĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ



&ƵĞƚſĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂĚĞůƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌĂůĐŽŶǀĞƌƐŽƌĚĞŵĞĚŝƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ



ĂďůĞĞůğĐƚƌŝĐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ





 WƌĞƉĂƌĂĐŝſĚĞů͛ĞƐƉĂŝƌĞƐĞƌǀĂƚ




ůƋƵĂĚƌĞĚ͛ĞŶůůƵŵĞŶĂƚŚĂƵƌăĚĞƐĞƌƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƚĂŵďƵŶĐĂƌƌŝů/EůůŝƵƌĞĂůĐŽƐƚĂƚĚĞůŝƚŝůƵǆ
ƉĞƌƚĂůĚĞƉŽĚĞƌŝŶƐƚĂůͼůĂƌĞůƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌĚĞ&K͘ůƉƌŽǀĞŢĚŽƌĚĞů͛ĂƌŵĂƌŝƐ͛ĞŶĐĂƌƌĞŐĂƌăĚĞ
ƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƌŝĚĞŝǆĂƌŝŶƐƚĂůͼůĂƚĞůĐŽŶǀĞƌƐŽƌĚĞŵĞĚŝƐŝƵŶĂƚŽŵĂĚĞϮϮϬsƉĞƌů͛ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſĚĞů
ů͛ĞƋƵŝƉ͘
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,0,,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD
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 WƌŽƚĞĐĐŝſŵĂŐŶĞƚŽƚğƌŵŝĐĂƉĞƌĐŽŶŶĞǆŝſĚ͛ƵŶĞůĞŵĞŶƚĞǆƚĞƌŶ

ůƋƵĂĚƌĞĚ͛ĞŶůůƵŵĞŶĂƚŚĂƵƌăĚĞƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƌͲƐĞĂŵďƵŶĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŵĂŐŶĞƚŽƚğƌŵŝĐĂĚĞϮϱ
ƉĞƌůĂĐŽŶŶĞǆŝſĚ͛ƵŶĞůĞŵĞŶƚĞǆƚĞƌŶ͕ũĂƐŝŐƵŝƵŶƉƵŶƚtŝĨŝ͕ƵŶĂƌŵĂƌŝd/ĚĞĐĂƌƌĞƌŽƋƵĂůƐĞǀŽů
ĂůƚƌĞĞůĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂũƵŶƚĂŵĞŶƚĂŵďŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſĞůğĐƚƌŝĐĂ͘


 ƋƵŝƉƐŚŽŵŽůŽŐĂƚƐ

 ŽŶǀĞƌƐŽƌĚĞŵĞĚŝƐͲ>ϮŝŶͲZĂŝůŵĂŶĂŐĞĂďůĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůDĞĚŝĂŽŶǀĞƌƚĞƌ͗
R Z/^KDͲ^ϭϱϬϯŝͲ'&ͲϮ'ͲͲ^ϭŽƐŝŵŝůĂƌ


 ZĞƉĂƌƚŝĚŽƌĚĞĨŝďƌĂĐĂƌƌŝů/E͗
R ϭƵŶŝƚĂƚZĞƉĂƌƚŝĚŽƌĞůĚĞŶ,ŝƌƐĐŚŵĂŶŶD/WWͬͬϭ^ϵEŽƐŝŵŝůĂƌ



 ƐƚĞƐĂĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂ

 ^ƵƉůĞƚŽƌŝĚĞů͛ĂƌŵĂƌŝƉĞƌĞŶĐĂďŝƌĞƋƵŝƉƐĚĞǆĂƌǆĂ/D/

^ĞŵƉƌĞŝƋƵĂŶƚŶŽƐ͛ĞƐƉĞĐŝĨŝƋƵŝĞůĐŽŶƚƌĂƌŝ͕ĞůĐĂďůĞĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂƉĞƌůĂĐŽŶŶĞǆŝſĚĞůƋƵĂĚƌĞĂ
ůĂǆĂƌǆĂƐĞƌăƐĞŵƉƌĞĚĞϴ&KŵŽŶŽƚƵďĂŵďƉƌŽƚĞĐĐŝſWŝĐŽďĞƌƚĂǀĞƌŵĞůůĂ͘
>͛ĞŶƚƌĂĚĂĚĞůĂĨŝďƌĂĂů͛ĞƐƉĂŝƌĞƐĞƌǀĂƚĞƐĨĂƌăĂƚƌĂǀĠƐĚĞůƉƌĞŵƐĂĞƐƚŽƉĞƐĚĞĨŝǆĂĐŝſ͘
>ĂŵăŶŝŐĂĚĞĨŝďƌĂĂŶŝƌăĞŵďƌŝĚĂƚĂůůĂƚĞƌĂůĚĞů͛ĂƌŵĂƌŝĚƵƌĂŶƚƚŽƚĞůƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚƐĞŶƐĞŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌ
ĞŶĞůĐĂďůĞũĂƚĞůğĐƚƌŝĐĚĞůƉƌŽƉŝĂƌŵĂƌŝ͘


ŝŶƚƌĞĚĞů͛ăŵďŝƚŝů͛ĂďĂƐƚĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞ͕ŚŝƉŽƚŚĂǀĞƌůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƚĚĞŶĞĐĞƐƐŝƚĂƌƵŶĞƐƉĂŝƉĞƌ
ƵďŝĐĂƌĞůƐĞƋƵŝƉƐĚĞǆĂƌǆĂĚĞů͛/D/ƉĞƌƚĂůĚĞƉŽĚĞƌĐŽŶŶĞĐƚĂƌĞůƐŶŽƵƐĞůĞŵĞŶƚƐĂŝŶƚĞŐƌĂƌ͘
^ŝĞůƉƌŽũĞĐƚĞŚŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂ͕ĐĂůĚƌăĚĞŵĂŶĂƌůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞůŵžĚƵůƐƵƉůĞƚŽƌŝĂŵďůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐ͗
 DžĚƵůƐƵƉůĞƚŽƌŝDŽĚĞůDϰϳϬͲd>
 Ăƌƌŝů/EŝŶƐƚĂůͼůĂƚĂŵď͗
R ŝĨĞƌĞŶĐŝĂůϰϬ//ϯϬϬŵĐĂďůĞũĂƚĂůƉƌŽƉŝĂƌŵĂƌŝĚ͛ĞŶůůƵŵĞŶĂƚ
R ϯDĂŐŶĞƚŽƚğƌŵŝĐƐ//ϭϲƚŝƉƵƐĚĞŐƵĚĂŵĞŶƚĐĂďůĞũĂƚƐ
R ϮĞŶĚŽůůƐ^ĐŚƵŬŽĐĂƌƌŝů/EĚĞŐƵĚĂŵĞŶƚĐĂďůĞũĂƚƐ
 ŶƌĂĐŬĂďůĞϭϵ͟
 ůĕĂĚĂŵşŶŝŵĂƉĞƌϴh͛Ɛ

>ĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſĚ͛ĂƋƵĞƐƚĞůĞŵĞŶƚƐƉŽƚƐĐĂŶǀŝĂƌƐĞŐŽŶƐůĞƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞ͘
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 ZĞƚŽůĂĐŝſĚĞůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ












ĂďůĞĞůğĐƚƌŝĐ

DăŶŝŐĂĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂ




 ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůŽƌŝŐĞŶŝĚĞƐƚşĨşƐŝĐ;ĞǆƚƌĞŵƐĚĞůĐĂďůĞͿ͘
 ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůĂƐĞĐĐŝſĚĞůĐĂďůĞ͘
 ƋƵĞƐƚĐĂďůĞĂĚ͛ĞƐƚĂƌƌĞƚŽůĂƚĞŶĞůƐĚŽƐĞǆƚƌĞŵƐŝĂĐĂĚĂĂƌƋƵĞƚĂĚĞƉĂƐĚƵƌĂŶƚƚŽƚ
ĞůƐĞƵƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚ͘


 ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůŽƌŝŐĞŶŝĚĞƐƚşĨşƐŝĐĚĞůĂĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂ;ĞǆƚƌĞŵƐĚĞůĐĂďůĞͿ͘
 ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůĂŵăŶŝŐĂ͗ƋƵĂŶƚŝƚĂƚĚĞƚƵďƐŝĨŝďƌĞƐƉĞƌƚƵď͘
 ƋƵĞƐƚĐĂďůĞĂĚ͛ĞƐƚĂƌƌĞƚŽůĂƚĞŶĞůƐĚŽƐĞǆƚƌĞŵƐŝĂĐĂĚĂĂƌƋƵĞƚĂĚĞƉĂƐĚƵƌĂŶƚƚŽƚ
ĞůƐĞƵƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚ͘
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&ƵĞƚſĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂĚĞůƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌĂůĐŽŶǀĞƌƐŽƌĚĞŵĞĚŝƐ








 ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůŽƌŝŐĞŶŝĚĞƐƚşĨşƐŝĐĚĞůĂĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂ͘
 ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůƉŽƌƚĚĞĐŽŶŶĞǆŝſĂĐĂĚĂĞǆƚƌĞŵĚĞůĂĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂ͘
 ŽĚŝ '/y͗ĐŽĚŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƌ ĚĞů ƐĞƌǀĞŝ͕ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƚƉĞƌ ů͛KƉĞƌĂĚŽƌ ŝ DĂŶƚĞŶŝĚŽƌ
ĚĞůĂyĂƌǆĂEyD͘
 ŽĚŝĞƋƵŝƉ͗ĐŽĚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƌĚĞůĞƋƵŝƉ͕ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƚƉĞƌů͛KƉĞƌĂĚŽƌŝDĂŶƚĞŶŝĚŽƌ
ĚĞůĂyĂƌǆĂEyD͘
 >Ă͞ƌƵƚĂƋƵŝƉʹƋƵŝƉ͟ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĂůĂƌƵƚĂĨŝŶĂůĞŶƚƌĞĞƋƵŝƉƐƐĞŶƐĞĐŽŵƉƚĂƌĂŵď
ĐĂŝǆĞƐĞŶƚƌĞŵŝƚũĞƐĚĞĨƵƐŝŽŶƐ;ZŽƵƚĞƌͲZŽƵƚĞƌ͕ZŽƵƚĞƌͲW͕^ǁŝƚĐŚʹ^ĞŶƐŽƌ͕ĞƚĐͿ͘


895

,0,,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD
KWWSDMXQWDPHQWEDUFHORQDFDWLPL
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 &ŝǆĂĐŝſĚĞůƐĞƋƵŝƉƐ



WĞƌŶŽƌŵĂŐĞŶĞƌĂů͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞůĞƐŵŝĚĞƐĚĞů͛ĂƌŵĂƌŝŚŽƉĞƌŵĞƚŝŶ͕ĞůƐĞƋƵŝƉƐƐ͛ŚĂƵƌĂŶĚ͛ĞŶƌĂĐŬĂƌŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂůŵĞŶƚ͘
ĂůĚƌă ŵĂŶƚĞŶŝŶƚ ƵŶĂ ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ ŵşŶŝŵĂ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶŶĞǆŝſ ĚĞ ůĞƐ ĨŝďƌĞƐ žƉƚŝƋƵĞƐ ĂůƐ ĞƋƵŝƉƐ ŵĂŶƚĞŶŝŶƚ Ğů ƌĂĚŝ ĚĞ
ĐƵƌǀĂƚƵƌĂŵăǆŝŵĚĞůĂĨŝďƌĂ͘



ŶŶĞǆϱ͘


EŽƌŵĞƐĚΖŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſŝĐŽŶŶĞǆŝſĚΖĂƌŵĂƌŝƐĚĞ
^ĞŵĂĨŽƌŝƚǌĂĐŝſ





Ë1'(;

ŶĞůĐĂƐŽƐĚĞŶŽƉŽĚĞƌĨĞƌůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂůƉĞƌŵĂŶĐĂĚ͛ĞƐƉĂŝ͕ĞƐƉƌŽĐĞĚŝƌăĂŝŶƐƚĂůͼůĂƌƵŶĂĞƐƋƵĂĚƌĂĂŵď
ĐĂƉĂĐŝƚĂƚŵşŶŝŵĂƉĞƌĂůďĞƌŐĂƌϰh͛ƐƉƌĂĐƚŝĐĂďůĞƐŝĞƐĐŽůͼůŽĐĂƌĂŶĞůƐĞƋƵŝƉƐǀĞƌƚŝĐĂůŵĞŶƚ͘




)L[DFLyGHOVHTXLSV



$OLPHQWDFLyHOqFWULFDGHOVHTXLSV



3HQWLQDWGHOHVILEUHVLFDEOHV(7+



5HWRODFLyGHODLQVWDOāODFLy



,GHQWLILFDFLyGHO¶HTXLSGH[DU[DLQVWDOāODW



5HSDUWLGRUVGHILEUDzSWLFD



0jQLJDGHILEUDzSWLFD



)XHWRQVGHILEUDzSWLFD














ŶĂƋƵĞƐƚĐĂƐ͕ů͛ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚĚĞǆĂƌǆĂƐ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂƌăĂůĂƉĂƌƚƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝĞůƐƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌƐĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂĞƐƉŽƐĂƌĂŶĂůĂ
ƉĂƌƚĚĂǀĂŶƚĞƌĂƉĞƌƚĂůĚĞĨĂĐŝůŝƚĂƌůĞƐĨƵƚƵƌĞƐƚĂƐƋƵĞƐĚĞĨƵƐŝſ͘







 ůŝŵĞŶƚĂĐŝſĞůğĐƚƌŝĐĂĚĞůƐĞƋƵŝƉƐ




WĞƌƚĂůĚĞĚŽƚĂƌĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſĞůğĐƚƌŝĐĂĂů͛ĞƋƵŝƉĚĞǆĂƌǆĂĚĞů͛/D/͕ĞůƉƌŽǀĞŢĚŽƌŽŵĂŶƚĞŶŝĚŽƌĚĞůĂƉĂƌƚĞůğĐƚƌŝĐĂĚĞ
ů͛ĂƌŵĂƌŝ͕ĚĞŝǆĂƌăŝŶƐƚĂůͼůĂƚƵŶĞŶĚŽůůƐŚƵĐŬŽĞǆĐůƵƐŝƵƉĞƌů͛/D/ĂůƉĂŶĞůůĚĞĐŽŶŶĞǆŝŽŶƐ͘
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 WĞŶƚŝŶĂƚĚĞůĞƐĨŝďƌĞƐŝĐĂďůĞƐd,


ůƉĞŶƚŝŶĂƚĚĞůƐĨƵĞƚŽŶƐĚĞĨŝďƌĂ;ŶŽŝŶĐůŽƵŵăŶŝŐƵĞƐĚĞĨŝďƌĞƐͿŝĐĂďůĞƐhdWĞƐĨĂƌăĂŵďǀĞůĐƌŽĚĞĚŽďůĞĐĂƌĂŽĐŝŶƚĂ
ŚĞůŝĐŽŢĚĂů͘DĂŝĞƐĨĂƌăƐĞƌǀŝƌďƌŝĚĞƐƋƵĞƉŽĚĞŶĨĞƌŵĂůďĠĞůƐĨƵĞƚŽŶƐ͘

 DăŶŝŐĂĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂ

 ZĞƚŽůĂĐŝſĚĞůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ

ůĐĂďůĞĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂŚĂƵƌăĚĞĞƐƚĂƌĞƚŝƋƵĞƚĂƚĂůĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞů͛ĂƌŵĂƌŝŝĚĞůƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌĂŵďůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐĚĂĚĞƐ͗

WĞƌ ůĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ ĨŝŶĂůŝƚǌĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ͕ ƚŽƚƐ ĞůƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ŚĂŶĚĞ ƌŽŵĂŶĚƌĞ ĞƚŝƋƵĞƚĂƚƐ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚ Ăŵď ůĞƐ
ƐĞŐƺĞŶƚƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐ͗




KƌŝŐĞŶŝĚĞƐƚşĨşƐŝĐĚĞůĂĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂ͘



YƵĂŶƚŝƚĂƚĚĞƚƵďƐŝĨŝďƌĞƐƉĞƌƚƵďĚĞůĂŵăŶŝŐĂ͘



 /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞů͛ĞƋƵŝƉĚĞǆĂƌǆĂŝŶƐƚĂůͼůĂƚ
ĂůĚĞŝǆĂƌĞƚŝƋƵĞƚĂǀŝƐŝďůĞĂůĨƌŽŶƚĂůĚĞů͛ĞƋƵŝƉĚĞǆĂƌǆĂĂŵďĞůŶŽŵŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝƵĚĞĨŝŶŝƚĂƉƌŽũĞĐƚĞ͘















 ZĞƉĂƌƚŝĚŽƌƐĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂ







Ăů ĚĞŝǆĂƌ ĞƚŝƋƵĞƚĂ ǀŝƐŝďůĞ Ăů ĨƌŽŶƚĂů ĚĞůƐ ƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌƐ ĚĞ ĨŝďƌĂ Ăŵď Ğů ŶŽŵ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝƵ ĚĞĨŝŶŝƚ Ă ƉƌŽũĞĐƚĞ͘ >Ă
ŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĂŚĂƵƌăĚĞƐĞƌĐŽƌƌĞůĂƚŝǀĂĂůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĞǆŝƐƚĞŶƚ͘
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 &ƵĞƚŽŶƐĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂ
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dŽƚƐĞůƐĨƵĞƚŽŶƐĚĞĨŝďƌĂĞŶƚƌĞĞůĞŵĞŶƚƐŚĂƵƌĂŶĚ͛ĞƐƚĂƌĞƚŝƋƵĞƚĂƚƐĂĐĂĚĂĞǆƚƌĞŵĂŵďůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐĚĂĚĞƐ͗

ŶŶĞǆϳ͘



WŽƌƚĚĞĐŽŶŶĞǆŝſĂĐĂĚĂĞǆƚƌĞŵĚĞůĂĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂ͘



ůĐŽĚŝ'/yĐŽƌƌĞƐƉŽĞŶƚ͘



>Ă ͞ƌƵƚĂ ƋƵŝƉ ʹ ƋƵŝƉ͟ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶ Ă ůĂ ƌƵƚĂ ĨŝŶĂů ĞŶƚƌĞ ĞƋƵŝƉƐ ƐĞŶƐĞ ĐŽŵƉƚĂƌ Ăŵď ĐĂŝǆĞƐ
ŝŶƚĞƌŵŝƚũĞƐĚĞĨƵƐŝŽŶƐ;ZŽƵƚĞƌͲZŽƵƚĞƌ͕ZŽƵƚĞƌͲǁŝĨŝ͕ĞƚĐͿ͘



EŽƌŵĞƐĚΖŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſŝŵĞƐƵƌĂĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂ





Ë1'(;



)LEUDÑSWLFD



&DUDFWHUtVWLTXHVGHOVFDEOHVILEUDzSWLFD



,QVWDOāODFLyGHOVFDEOHVILEUDzSWLFD






&DL[HVG¶HPSLXODGXUHV



&DUDFWHUtVWLTXHVFDL[HVG¶HPSLXODGXUHV



,QVWDOāODFLyGHFDL[HVG¶HPSLXODGXUHV



5HSDUWLGRUVzSWLFV



3LJWDLOV



0HVXUHVGHILEUDzSWLFD



5HWRODFLyGHODLQVWDOāODFLy



-XPSHUVRIXHWRQVGHILEUDzSWLFD



0jQLJDGHILEUDzSWLFD



&DL[HVG¶HPSLXODGXUHV
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 )LEUDÑSWLFD
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 &DUDFWHUtVWLTXHVGHOVFDEOHVILEUDzSWLFD




ůƐ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ĨŝďƌĂ Ă ŝŶƐƚĂůͼůĂƌ ŚĂŶ ĚĞ ĐŽŵƉůŝƌ Ăŵď ů͛ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ  '͘ϲϱϮͲ ĚĞů /dhͲd͘ ^͛ƵƚŝůŝƚǌĂƌă
ĐĂďůĞĚĞϴ͕Ϯϰ͕ϰϴ͕ϵϲ͕ϭϰϰſϭϵϮĨŝďƌĞƐžƉƚŝƋƵĞƐŵŽŶŽŵŽĚĞĂŵďůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ͗




ŶŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĂĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐƐƵďƚĞƌƌăŶŝĞƐ͕ĞůĐĂďůĞĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂƐĞƌă͗
R













,0,,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD
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>ĞƐǀĂůŽŶĞƐĞƐĚĞŝǆĂƌĂŶĨŝǆĂĚĞƐǀĞƌƚŝĐĂůŵĞŶƚĂůĞƐƉĂƌĞƚƐĚĞůƉĞƌŝĐŽŶƐŐĂƌĂŶƚŝŶƚƐĞŵƉƌĞĞůƌĂĚŝŵşŶŝŵĚĞ
ĐƵƌǀĂƚƵƌĂĚĞϮϬǀĞŐĂĚĞƐĞůƐĞƵĚŝăŵĞƚƌĞ͘
>ĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞǀĂůŽŶĂĂƉůŝĐĂĂĐĂĚĂĐĂďůĞĞŶƉĂƐŝĂĐĂĚĂĐĂďůĞƋƵĞĞŶƚƌĂŽƐƵƌƚĚ͛ƵŶĂĐĂŝǆĂ͕ŶŽĂůƚŽƚĂů͘
ƐĚĞŝǆĂƌĂŶƵŶŵşŶŝŵĚĞϭϬŵĞƚƌĞƐĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞĨŝďƌĂƉĞůƐĐĂďůĞƐƚĞƌŵŝŶĂůƐĂZĂĐŬƐ͕ĂƌŵĂƌŝƐĚĞĐĂƌƌĞƌŽ
ƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌƐĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂ͕Ăů͛ĞƐƉĂŝŵĠƐƉƌŽƉĞƌĂŵďĞƐƉĂŝĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘
ŶŐĞŶĞƌĂů͕ůĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞĨŝďƌĂĂůƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐƉƵŶƚƐĚĞůƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚƐĞƌăĚĞůϭϬйĚĞůƚŽƚĂůĚĞůŵĞƚƌĂƚŐĞůŝŶĞĂů͘


dŽƚĂůŵĞŶƚĚŝĞůğĐƚƌŝĐ͕ƉƌŽƚĞĐĐŝſĐŽŶƚƌĂƌŽƐĞŐĂĚŽƌƐŝůůŝƵƌĞĚ͛ĂůͼůžŐĞŶƐ͘

R ŽďůĞĐŽďĞƌƚĂĚĞƉŽůŝĞƚŝůğƉĞƌŵăŶŝŐƵĞƐĚĞϮϰĨŝďƌĞƐŽƐƵƉĞƌŝŽƌƐŝƵŶĂƷŶŝĐĂĐĂƉĂĞǆƚĞƌŝŽƌƉĞƌ
ŵăŶŝŐƵĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌƐĂϮϰĨŝďƌĞƐ͘


ŶŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĞǆƚĞƌŝŽƌƐ͕ƚĂůĐŽŵƚƷŶĞůƐ͕ŐĂůĞƌŝĞƐŽĞĚŝĨŝĐŝƐ͕ĞůĐĂďůĞĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂƐĞƌă͗
R

dŽƚĂůŵĞŶƚĚŝĞůğĐƚƌŝĐ͕ƉƌŽƚĞĐĐŝſĐŽŶƚƌĂƌŽƐĞŐĂĚŽƌƐ͕ůůŝƵƌĞĚ͛ĂůͼůžŐĞŶƐ͕ŶŽƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌĚĞůĂĨůĂŵĂŝ
ĂŵďďĂŝǆĂĞŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞĨƵŵƐ͘

R

ŽďůĞ ĐŽďĞƌƚĂ >^,ƉĞƌ ŵăŶŝŐƵĞƐ ĚĞ Ϯϰ ĨŝďƌĞƐ Ž ƐƵƉĞƌŝŽƌƐ ŝ ƵŶĂ ƷŶŝĐĂ ĐĂƉĂ ĞǆƚĞƌŝŽƌ  ƉĞƌ
ŵăŶŝŐƵĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌƐĂϮϰĨŝďƌĞƐ͘



ůĐŽůŽƌĚĞůĂĐŽďĞƌƚĂĚĞůĐĂďůĞƐĞƌăǀĞƌŵĞůůĂŝƐĞƌŝŐƌĂĨŝĞƐĂŵďůĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſĚĞůĐĂďůĞ͕ŶŽŵĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚ͕
ŵĂƌĐĂƚŐĞŵğƚƌŝĐ͕ĚĂƚĂĚĞĨĂďƌŝĐĂĐŝſŝŚĂĚ͛ŝŶĐůŽƵƌĞƐĞƌŝŐƌĂĨŝĂĚĞ͞ũƵŶƚĂŵĞŶƚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͟Ž͞dͲũ͘͟



ů ĐŽůŽƌ ĚĞůƐ ƚƵďƐ ŝ ĚĞ ůĞƐ ĨŝďƌĞƐ ƐĞŐƵŝƌă ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŵĂƌĐĂĚĂ ƉĞƌ /D/ ƉĞƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ůĂ ŚŽŵŽŐĞŶĞŢƚĂƚ ĚĞ
ĐŽůŽƌŝŵĞƚƌŝĂĂƚŽƚĂůĂǆĂƌǆĂ͘EŽƐ͛ĂĐĐĞƉƚĂƌăĐĂďůĞũĂƚƐĂŵďĂůƚƌĞƐĐŽĚŝƐĂůƚĞƌŶĂƚŝƵƐƋƵĞŶŽƐŝŐƵŝĞůƐĞŐƺĞŶƚ͘









 &DL[HVG¶HPSLXODGXUHV



 &DUDFWHUtVWLTXHVFDL[HVG¶HPSLXODGXUHV




dŽƚĞƐůĞƐĐĂŝǆĞƐŚĂƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƌŚĂŶĚĞƐĞƌƚŽƚĂůŵĞŶƚŚĞƌŵğƚŝƋƵĞƐƉĞƌƚĂůĚ͛ĞǀŝƚĂƌů͛ĞŶƚƌĂĚĂĚ͛ĂŝŐƵĂŝŚĂŶĚ͛ŝŶĐůŽƵƌĞ
ƚŽƚƐĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐƉĞƌĂůĂƐĞǀĂĐŽƌƌĞĐƚĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ͘ŶĨƵŶĐŝſĚĞůĂŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚ͕ůĞƐĐĂŝǆĞƐŚĂŶĚĞĐŽŵƉůŝƌ
ůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ͗




dŝƉƵƐϭ͘yĂƌǆĂdƌŽŶĐĂů
 ĂƉĂĐŝƚĂƚƉĞƌϮϮϬĨƵƐŝŽŶƐŽŵĠƐƉƌŽǀŝŶĞŶƚƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚƐĐĂďůĞƐ͕ƐĞŐŽŶƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞůƉƌĞƉƌŽũĞĐƚĞ͘
 ŝƐƉŽƐĂƌă ĚĞ ϲ ſ ŵĠƐ ďŽƋƵĞƐ ƉĞƌ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ ĐĂďůĞƐ ŝ ϭ ďŽĐĂ ƉĞƌ ƐĂŶŐƌŝĂ͕ ĚĞŐƵĚĂŵĞŶƚ ƉƌĞƉĂƌĂĚĞƐ ƉĞů
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐĞŐĞůůĂƚĞƐƚĂŶĐ͕ƵŶĐŽƉŝŶƚƌŽĚƵŢƚĞůĐĂďůĞ͘
 ƋƵŝƉĂĚĂĂŵďƚŽƚƐĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐ;ƐĂĨĂƚĞƐ͕ƚƵďƐ͕͘͘͘ͿƉĞƌĂůĂƵďŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞĐƚĂĚĞůĞƐĨƵƐŝŽŶƐ͘
dŝƉƵƐϮ͘yĂƌǆĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂů
 ĂƉĂĐŝƚĂƚƉĞƌϰϴĨƵƐŝŽŶƐŽŵĠƐƉƌŽǀŝŶĞŶƚƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚƐĐĂďůĞƐ͕ƐĞŐŽŶƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞůƉƌĞƉƌŽũĞĐƚĞ͘
 ŝƐƉŽƐĂƌă ĚĞ ϰ ſ ŵĠƐ ďŽƋƵĞƐ ƉĞƌ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ ĐĂďůĞƐ ŝ ϭ ďŽĐĂ ƉĞƌ ƐĂŶŐƌŝĂ͕ ĚĞŐƵĚĂŵĞŶƚ ƉƌĞƉĂƌĂĚĞƐ ƉĞů
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐĞŐĞůůĂƚĞƐƚĂŶĐ͕ƵŶĐŽƉŝŶƚƌŽĚƵŢƚĞůĐĂďůĞ͘
 ƋƵŝƉĂĚĂĂŵďƚŽƚƐĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐ;ƐĂĨĂƚĞƐ͕ƚƵďƐ͕͘͘͘ͿƉĞƌĂůĂƵďŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞĐƚĂĚĞůĞƐĨƵƐŝŽŶƐ͘
dŝƉƵƐϯ͘yĂƌǆĂĚ͛ĂĐĐĠƐ
 ĂƉĂĐŝƚĂƚƉĞƌϴĨƵƐŝŽŶƐŽŵĠƐƉƌŽǀŝŶĞŶƚƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚƐĐĂďůĞƐ͕ƐĞŐŽŶƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞůƉƌĞƉƌŽũĞĐƚĞ͘
 ŝƐƉŽƐĂƌă ĚĞ ϯ ſ ŵĠƐ ďŽƋƵĞƐ ƉĞƌ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ ĐĂďůĞƐ͕ ĚĞŐƵĚĂŵĞŶƚ ƉƌĞƉĂƌĂĚĞƐ ƉĞů ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƐĞŐĞůůĂƚ
ĞƐƚĂŶĐ͕ƵŶĐŽƉŝŶƚƌŽĚƵŢƚĞůĐĂďůĞ͘
 ƋƵŝƉĂĚĂĂŵďƚŽƚƐĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐ;ƐĂĨĂƚĞƐ͕ƚƵďƐ͕͘͘͘ͿƉĞƌĂůĂƵďŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞĐƚĂĚĞůĞƐĨƵƐŝŽŶƐ͘






>ĂĐĂƉĂĐŝƚĂƚĚĞůĐĂďůĞĐĂŶǀŝĂƌăĞŶďĂƐĞĂůĂƐĞǀĂĨŝŶĂůŝƚĂƚĂĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĚŝŶƚƌĞĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞĚĞůĂŽďƌĂŵĞĐăŶŝĐĂ͘Žŵ
ĂŶŽƌŵĂŐĞŶĞƌĂů͗
ϭ͘ yĂƌǆĂdƌŽŶĐĂů͗ĂďůĞĚĞϵϲĨŝďƌĞƐĂŵďƚƵďƐĚĞϴŽϭϮĨŝďƌĞƐ͘
Ϯ͘ yĂƌǆĂWĞƌŝŵĞƚƌĂů͗ĐĂďůĞĚĞϮϰŽϰϴĨŝďƌĞƐƐĞŐŽŶƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐĚĞƉƌŽũĞĐƚĞĂŵďƚƵďƐĚĞϲŽϴĨŝďƌĞƐ͘

ϯ͘ yĂƌǆĂĚ͛ĂĐĐĠƐ͗ĂďůĞĚĞϴĨŝďƌĞƐŵŽŶŽƚƵď͘


 ,QVWDOāODFLyGHOVFDEOHVILEUDzSWLFD
WĞƌƚĂůĚ͛ĂƐƐĞŐƵƌĂƌůĂĐŽƌƌĞĐƚĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞůĐĂďůĞĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂƐ͛ŚĂŶĚĞĐŽŵƉůŝƌůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐ͗



ůĞƐĞƐƚĞƐĞƐĚĞĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂ͕ĞƐĚĞŝǆĂƌĂŶǀĂůŽŶĞƐĚĞŵşŶŝŵϮϬŵĞƚƌĞƐ͕ĞŶĞůƐƉĞƌŝĐŽŶƐĂŵďĐĂŝǆĂ
Ě͛ĞŶƚƌŽŶĐĂŵĞŶƚ͘
ƐĚĞŝǆĂƌĂŶƵŶŵşŶŝŵĚĞϭϬŵĞƚƌĞƐĚĞƌĞƐĞƌǀĂĂĐĂĚĂƉĂƐƉĞƌĂƌƋƵĞƚĂĚƵƌĂŶƚƚŽƚĞůƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚĚĞůĂĨŝďƌĂ͕
ƐĞŵƉƌĞŝƋƵĂŶƚ͕ĞƐĐŽŵƉƚŝĂŵďů͛ĞƐƉĂŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͘
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,0,,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD
KWWSDMXQWDPHQWEDUFHORQDFDWLPL















 ,QVWDOāODFLyGHFDL[HVG¶HPSLXODGXUHV

 5HSDUWLGRUVzSWLFV

>ĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞůĞƐĐĂŝǆĞƐĚ͛ĞŵƉŝƵůĂŵĞŶƚƐĞƌăĞŶƉĂƌĞƚĚĞƉĞƌŝĐſƐĞŐƵŝŶƚůĞƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚ͘WƌğǀŝĂŵĞŶƚ
ĂůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſƐĞƌăŶĞĐĞƐƐĂƌŝůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚ͛ƵŶĂŝŶƐƉĞĐĐŝſǀŝƐƵĂůƉĞƌƚĂůĚĞĚĞĨŝŶŝƌĞůƐƉƵŶƚƐĚ͛ĂŶĐŽƌĂƚŐĞŝǀĂůŽŶĞƐ
ĚĞĨŝďƌĂ͘

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞůƐƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌƐžƉƚŝĐƐ͗



,0,,QVWLWXW0XQLFLSDOG¶,QIRUPjWLFD
KWWSDMXQWDPHQWEDUFHORQDFDWLPL

Ͳ WƌĞƉĂƌĂƚƐƉĞƌĂŶĂƌŵƵŶƚĂƚƐĂů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚ͛ĂƌŵĂƌŝĂŵďƌĂĐŬŵğƚƌŝĐŽĚĞϭϵ͘͟
Ͳ ƋƵŝƉĂƚƐĂŵďŐĂǀĞƚĂĚĞƐƉůĂĕĂďůĞƉĞƌƉĞƌŵĞƚƌĞůĂŵăǆŝŵĂĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚ͘
Ͳ WĂŶĞůůĨƌŽŶƚĂůƉƌĞƉĂƌĂƚƉĞƌĂůůŽƚũĂƌϰϴĂĚĂƉƚĂĚŽƌƐ^Ž>ĞŶĞůƐƋƵĞĞƐĐŽŶŶĞĐƚĞŶƉŝŐƚĂŝůƐŝũƵŵƉĞƌƐ͘
Ͳ WĞƌŵĞƚƌĂŶƵŶĐŽŶƚƌŽůƚŽƚĂůĚĞůĞƐĨŝďƌĞƐĚƵƌĂŶƚůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ͕ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĂŵƉůŝĂĐŝŽŶƐ͘
Ͳ ƋƵŝƉĂƚƐĚ͛ĞůĞŵĞŶƚƐĚĞƌƵƚĞŝŐƉĞƌů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſĚĞůƐƉŝŐƚĂŝůƐ͘
Ͳ ŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝŽŶƐƉĞƌĂĞŵƉŝƵůĂĚƵƌĞƐĞŶƚƌĞĐĂďůĞŝƉŝŐƚĂŝů͕ŽĞŶƚƌĞĐĂďůĞŝĐĂďůĞ͘
Ͳ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſĚĞůĞƐĨŝďƌĞƐĞŶƐĂĨĂƚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚĂƚƉĞƌϮϰŽϰϴĞŵƉŝƵůĂĚƵƌĞƐ͘
dŽƚƐĞůƐĂƌŵĂƌŝƐŝŵžĚƵůƐƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƚƐŝŶĐůŽƵƌĂŶƚŽƚƐĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐƉĞƌĂůĂƐĞǀĂĐŽƌƌĞĐƚĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſŝƉĞƌ
ĂƐƐŽůŝƌůĂĐĂƉĂĐŝƚĂƚĚ͛ĞŵƉŝƵůĂĚƵƌĞƐŝŶĚŝĐĂĚĂĞŶĐĂĚĂĐĂƐ͘

>ĂĐĂŝǆĂĞƐƐŝƚƵĂƌăĞŶƵŶůůŽĐĞƐƚĂďůĞƋƵĞĨĂĐŝůŝƚŝĞůƐĞƵŵĂŶĞŝŐŝŽƉĞƌĂĐŝſ͘
WĞƌĂůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞůĞƐĨƵƐŝŽŶƐĐĂůĚƌăƉƌŝŵĞƌĂŵĞŶƚƉƌĞƉĂƌĂƌů͛ĞǆƚƌĞŵĚĞůĐĂďůĞƌĞƚŝƌĂŶƚůĂĐŽďĞƌƚĂŝůĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐ
ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶƐĚĞůĐĂďůĞĚĞŝǆĂŶƚĂůŵĞŶǇƐϯŵĞƚƌĞƐĚĞĐĂďůĞĂŵďĞůƐƚƵďƐĨŽůŐĂƚƐĂůĚĞƐĐŽďĞƌƚŝĞƐƐƵďũĞĐƚĂƌăĞůĐĂďůĞĂ
ůĂĐĂŝǆĂƐĞŐƵŝŶƚůĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚ͘
dĂŵďĠ ĞƐ ƉĞůĂƌĂŶ ĞůƐ ƚƵďƐ ĨŽůŐĂƚƐ Ă ƵŶĂ ůŽŶŐŝƚƵĚ Ě͛ϭ͕ϱ ŵĞƚƌĞƐ ŝ Ɛ͛ĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƌĂŶ ůĞƐ ĨŝďƌĞƐ ŶƵĞƐ ĞŶ ůĞƐ ƐĂĨĂƚĞƐ
Ě͛ĞŵƉŝƵůĂŵĞŶƚĚĞůĞƐĐĂŝǆĞƐƉĞƌĨĞƌůĞƐĨƵƐŝŽŶƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͘
Ŷ Ğů ĐĂƐ ĚĞ ƐĞŐƌĞŐĂĐŝſ Ž ƐĂŐŶĂƚ ĚĞů ĐĂďůĞ Ɛ͛ĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƌĂŶ ĞůƐ ƚƵďƐ ĨŽůŐĂƚƐ ĚĞ ƉĂƐ ƐĞŶƐĞ ƚƌĞŶĐĂƌ ĚŝŶƐ ĚĞ ůĞƐ
ĐĂŝǆĞƐ͘

 3LJWDLOV

>ĂƐŽůĚĂĚƵƌĂĚĞůĞƐĨŝďƌĞƐĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăŵŝƚũĂŶĕĂŶƚůĂĨƵƐŝſĂŵďĂƌĐĞůğĐƚƌŝĐŵŝƚũĂŶĕĂŶƚƵŶĂŵĂƋƵŝŶĂĂƵƚŽŵăƚŝĐĂŝĞƐ
ƉƌŽƚĞŐŝƌă Ăŵď ƵŶ ŵĂŶĞŐƵŝ ƚĞƌŵŽƌĞƚƌăĐƚŝů ƋƵĞ ĐŽŶƚĞ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚ ƌĞƐŝƐƚĞŶƚ Ě͛ĂĐĞƌ͕ Ğů ƋƵĂů Ɛ͛ĂůůŽƚũĂƌă ĞŶ Ğů ůůŽĐ
ĂƉƌŽƉŝĂƚĚŝŶƐĚĞůĂƐĂĨĂƚĂĚ͛ĞŵƉŝƵůĂŵĞŶƚĚĞůĂĐĂŝǆĂŽĚĞůƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌ͘>ĂĨŝďƌĂƐŽďƌĂŶƚƋƵĞĚĂƌăĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂĚĂĞŶ
ůĂƐĂĨĂƚĂƌĞĂůŝƚǌĂŶƚĞůƐďƵĐůĞƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐ͘

^͛ƵƚŝůŝƚǌĞŶƉĞƌůĂƚĞƌŵŝŶĂĐŝſĚĞĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂĨƵƐŝŽŶĂŶƚͲůŽƐĂŵďůĂĨŝďƌĂĚĞůĐĂďůĞ͘>͛ĂůƚƌĞĞǆƚƌĞŵĂĐĂďĂĂŵď
ƵŶĐŽŶŶĞĐƚŽƌŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĂůƉĂƚĐŚƉĂŶĞů͘
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ͗








ůŶŝǀĞůůŵăǆŝŵĚĞƉğƌĚƵĞƐĚ͛ŝŶƐĞƌĐŝſƉĞƌŵğƐĞŶĞŵƉŝƵůĂŵĞŶƚƐƉĞůŵğƚŽĚĞĚĞĨƵƐŝſƐĞƌăĐŽŵĂŵăǆŝŵϬ͕ϭϱĚƉĞƌ
ĞŵƉŝƵůĂŵĞŶƚĞŶϮĂĨŝŶĞƐƚƌĂŝϬ͕ϭĚĞŶϯŽĨŝŶĞƐƚƌĂ͘
>͛ĞůĞŵĞŶƚ ŚĂ ĚĞ ƋƵĞĚĂƌ ĐůĂƌĂŵĞŶƚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚ Ăŵď ůĂ ƐĞǀĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ ĞƚŝƋƵĞƚĂ͕ ŝ ůĞƐ ĨƵƐŝŽŶƐ ĚĞŐƵĚĂŵĞŶƚ
ŶƵŵĞƌĂĚĞƐĂůĞƐƐĂĨĂƚĞƐ͘
hŶĐŽƉĂĐĂďĂƚƐĞůƐƚƌĞďĂůůƐ͕ĞƐĚĞŝǆĂƌĂŶůĞƐĐĂŝǆĞƐĨŝǆĂĚĞƐĂůĞƐƉĂƌĞƚƐĚĞů͛ĂƌƋƵĞƚĂ͕ĐăŵĞƌĂŽŐĂůĞƌŝĂ͕ŝůĞƐĐŽƋƵĞƐĚĞ
ĐĂďůĞĚĞŐƵĚĂŵĞŶƚƌĞƉůĂŶƚĞũĂĚĞƐŝƚĂƋƵĞũĂĚĞƐ͘

ŽďĞƌƚĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĚĞƉŽůŝĂŵŝĚĂ͘
>ŽŶŐŝƚƵĚ͗^ĞŐŽŶƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ͘
dŝƉƵƐĨŝďƌĂ͗ŵŽŶŽŵŽĚĞ
dŝƉƵƐĐŽŶŶĞĐƚŽƌ͗^Ž>ƐĞŐŽŶƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ͘
dŝƉƵƐƉŽůŝƚ͗W͘
WğƌĚƵĂŵŝƚũĂŶĂĚ͛ŝŶƐĞƌĐŝſ͗Ϭ͕Ϯϱď
WğƌĚƵĂŵŝƚũĂŶĂĚĞƌĞƚŽƌŶ͗ϯϬď

 0HVXUHVGHILEUDzSWLFD



ƋƵĞƐƚĂŵĞƐƵƌĂƉĞƌŵĞƚĂǀĂůƵĂƌůĂĐŽŶƚŝŶƵŢƚĂƚĚĞůĂĨŝďƌĂ͕ĚĞƚĞĐƚĂƌĚĞĨĞĐƚĞƐ͕ŝŵĞƐƵƌĂƌĞŵƉĂůŵĂŵĞŶƚƐ͕ĐŽŶŶĞĐƚŽƌƐ͕
ĂƚĞŶƵĂĐŝſůŝŶĞĂůŝůŽŶŐŝƚƵĚ͘
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſĞƐĚĞĨŝŶĞŝǆĞŶůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĂƌĞĂůŝƚǌĂƌĞŶŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂŵŽŶŽŵŽĚĞ͗

 WĞƌ Ă ůĂ ƐĞǀĂ ƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſ ƐΖƵƚŝůŝƚǌĞŶ ƌĞĨƌĞĐƚžŵĞƚƌĞƐ žƉƚŝĐƐ ;KdZͿ ĞůƐ ƋƵĂůƐ ŚĂƵƌĂŶ ĚΖĞƐƚĂƌ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚ
ĐĂůŝďƌĂƚƐ͘ŽŵĂŶŽƌŵĂŐĞŶĞƌĂůƚŽƚĞƐůĞƐƌĞĨƌĞĐƚŽŵĞƚƌŝĞƐŚĂƵƌĂŶĚĞƌĞĂůŝƚǌĂƌͲƐĞĞŶϭϯϬϬŝϭϱϱϬŶŵ;Ϯǐŝϯǐ
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projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.
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PROTOCOL DE PROJECTES: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI
D’ARQUEOLOGIA DE BARCELONA (ICUB)1 PER LES SOL.LICITUDS
D’INFORMACIÓ DE PROJECTES PÚBLICS O PRIVATS

prehistòria fins al segle XX. Dins d’aquest conjunt també cal incloure els refugis
antiaeris de la Guerra Civil espanyola o les mines d’aigua històriques.

SERVEI D’ARQUEOLOGIA DE BARCELONA (INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA)
CARRER RULL, 4 – 08002 BARCELONA
TELEFON: 93 256 68 97
CARTA ARQUEOLÒGICA DE BARCELONA (http://cartaarqueologica.bcn.cat/)
WEB DEL SERVEI D’ARQUEOLOGIA DE BARCELONA
(http://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/)

Segons l’article 3 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, són intervencions arqueològiques:

Segons l’article 46 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català,
“Els béns mobles i immobles de caràcter històric per a l'estudi dels quals cal utilitzar
metodologia arqueològica integren el patrimoni arqueològic català”.

“Concepte i classes
3.1 Són intervencions arqueològiques o paleontològiques, d’acord amb l’article 47.2
de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (en endavant, Llei
del patrimoni cultural català), els estudis directes d’art rupestre i les prospeccions, els
sondeigs, les excavacions, els controls i qualsevol altra intervenció, amb remoció de
terrenys o sense, que tingui per finalitat descobrir, documentar o investigar restes
arqueològiques o paleontològiques.

Carme Miró i Alaix – Arqueologia preventiva (93 256 68 90, cmiro@bcn.cat)
Josep Pujades i Cavalleria – Intervencions Arqueològiques (93 256 68 91, jpujades@bcn.cat)

[...]

Xavier Maese Fidalgo – Tècnic Servei d’Arqueologia (93 256 68 92, xmaesef@bcn.cat)

3.3 En funció del seu abast, les intervencions arqueològiques o paleontològiques es
classifiquen en:

PROCEDIMENT GENERAL
a) Excavacions: són les remocions en la superfície, en el subsòl o en medis
subaquàtics que es fan amb la finalitat de descobrir i investigar sistemàticament tota
classe de restes arqueològiques o paleontològiques. També són excavacions els
sondejos que tenen com a finalitat la comprovació de l’existència o la delimitació de
vestigis arqueològics o paleontològics en un punt determinat.

A continuació es detalla el procediment a seguir per a la sol·licitud d’informació de projectes
públics o privats, segons les indicacions del Servei d’Arqueologia de Barcelona, com a
Responsable de l’Espai Públic (REP) de la ciutat de Barcelona. Aquest procediment s’iniciarà
amb la redacció d’un informe d’estudi d’impacte ambiental previ a la redacció definitiva del
projecte executiu, fins a la sol·licitud del permís arqueològic, si s’escau, i l’execució de la
intervenció arqueològica pertinent.

b) Prospeccions: són les exploracions superficials, del subsòl o en medis subaquàtics,
sense remoció de terrenys i amb recollida de materials arqueològics o paleontològics
o sense, dirigides a la localització i l’estudi o l’examen de dades per detectar vestigis
arqueològics o paleontològics, s’apliquin o no mitjans tècnics especialitzats.

1. ELABORACIÓ D’INFORME ARQUEOLÒGIC (ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL)
Segons la legislació vigent en matèria patrimonial i d’estudis d’impacte ambiental, caldrà que
en el moment de redactar o executar qualsevol projecte d’obra pública o privada es
contempli que si hi ha moviments de terra i remocions en el subsòl, sigui del tipus que sigui,
es tingui en compte i es valori la importància patrimonial de la zona (estudi d’impacte
ambiental), preveient al llarg de tota la intervenció un control arqueològic, si s’escau. També
caldrà sol·licitar aquest informe en el cas que hi hagi afectació patrimonial, malgrat no
s’efectuï cap remoció del subsòl, com en el cas d’edificis protegits (Nivell A, B o C) o
elements patrimonials amb protecció jurídica (BCIN, BCIL), com poden ser el cas de les
muralles romanes, medieval o moderna de Barcelona, entre d’altres. Cal preveure que
alguns dels elements patrimonials declarats BCIN tenen entorn de protecció.

c) Controls: són les tasques de vigilància i, en determinats casos, de coordinació
d’obres o treballs que pugin afectar restes arqueològiques o paleontològiques,
incloses les neteges de jaciments.
d) Mostrejos: són les extraccions de mostres que poden incloure remoció de terreny o
recollida de materials.
e) Documentació gràfica i plàstica: Són intervencions dirigides a l’obtenció
d’informació gràfica de jaciments arqueològics o paleontològics. Aquests treballs
poden fer-se a través de calcs per als estudis directes d’art rupestre i mural, a través
d’aixecaments planimètrics o mitjançant la realització de rèpliques o altres tècniques.

REQUERIMENTS
f) Consolidació, restauració i adequació: són les intervencions que tenen per objecte
la conservació i el manteniment o l’adequació per a la visita pública dels jaciments
arqueològics i paleontològics.

A continuació es detallen els passos que l’equip redactor del projecte haurà de seguir:
1. El redactor del projecte públic o privat sol·licita al Servei d’Arqueologia de Barcelona
(SABCN) un informe arqueològic (estudi d’impacte ambiental) amb la inclusió de les
possibles afectacions arqueològiques o patrimonials que puguin estar afectades pel
projecte, i que inclouen totes aquelles restes arqueològiques o patrimonials des de la

2. El SABCN, per a poder informar, necessitarà que el redactor del projecte, o en el seu
cas el Departament d’Informació de Projectes i Recepcions (Arquitectura, Paisatge
Urbà i Patrimoni), faci arribar la següent informació:

1

-

http://w110.bcn.cat/portal/site/HabitatUrba/menuitem.0730c22519a3ab6272d572d5a2ef8a0c/?vgnext
oid=8176918b418cf310VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=8176918b418cf310VgnVCM100
0001947900aRCRD&lang=ca_ES

903

Plànols: plantes i seccions en PDF de l’àmbit d’actuació. En el cas que no es
disposin d’aquests plànols es farà arribar al SABCN una fitxa resum o plànol amb
l’àmbit afectat.

-

-

Treballs a executar: serà necessari una mínima relació dels treballs que
comportin una afectació del subsòl (xarxes de serveis, drenatges, fonamentacions,
reg, jardineria, noves edificacions, soterranis, reurbanitzacions,....). No calen
especificacions molt detallades, només informar de quins tipus de treballs tindran
afectació en el subsòl.

Tot el treball de documentació i excavació haurà de ser supervisat per un arqueòleg
o arqueòloga.

Persona de contacte: caldrà la informació de contacte (nom, correu electrònic i
telèfon) de la persona o persones redactores del projecte, per tal de fer-les arribar
l’informe arqueològic. Aquest informe també es farà arribar al Departament
d’Informació de Projectes i Recepcions.

Per a la confecció del Projecte d’Intervenció Arqueològica (PIA) corresponent, o bé
per ampliar les informacions de caire tècnic o administratiu caldrà contactar amb un
mes (30 dies) d’antelació a l’inici de l’obra amb el Servei d’Arqueologia de Barcelona
(Silvia Lezana, slezana@bcn.cat, 93 256 68 97). Posteriorment, es detallarà el
procediment administratiu per obtenir el pertinent permís arqueològic de la
Generalitat de Catalunya.

Tots aquests treballs arqueològics seran finançats pel promotor, ja sigui públic o
privat (art. 17, Decret 78/2002).

Tota aquesta informació s’haurà d’enviar a les següents direccions de correu electrònic
(Xavier Maese, xmaesef@bcn.cat o Carme Miró, cmiro@bcn.cat)

L’equip redactor inclourà aquest informe arqueològic positiu com annex dins del
projecte executiu definitiu. L’equip redactor caldrà que especifiqui clarament dins
3
del projecte executiu que tots els treballs amb afectacions del subsòl caldran
que siguin supervisats per un arqueòleg. També serà necessari que l’equip
redactor incorpori una partida pressupostària que inclogui els treballs de
control i seguiment arqueològic.
En el cas que no s’incorporin aquestes especificacions dins del projecte
executiu definitiu, el SABCN, com a Responsable de l’Espai Públic (REP),
emetrà un informe desfavorable (Tipus C o D) amb el compliment del Protocol
de Tramitació de Projectes i Seguiment de les obres ordinàries
d’infraestructures i/o elements d’urbanització.

3. En aquest punt el SABCN redactarà un informe arqueològic, el qual podrà ser, bé
positiu o negatiu.
x

Negatiu: s’entén per informe negatiu aquells estudis on no hi ha afectació
arqueològica (zona sense risc arqueològic conegut). Per tant es considera que
l’obra (projecte) es pot dur a terme sense el seguiment de cap tècnic especialitzat
en arqueologia i no caldrà incloure cap partida pressupostària per arqueologia. En
tot cas, d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural
Català, l’aparició imprevista d’algun element d’interès haurà de ser comunicat
immediatament al Servei d’Arqueologia de Barcelona (93 256 68 97). Per elements
d’interès s’entén aquelles restes o evidències arqueològiques que es puguin
localitzar durant els treballs, ja siguin béns mobles (ceràmiques) o immobles.
En el cas que es produeixi alguna modificació del projecte caldrà comunicar-ho
d’immediat al Servei d’Arqueologia de Barcelona per si s’escau iniciar el
procediment establert pel decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció
del patrimoni arqueològic i paleontològic.

A continuació es detallen les previsions per tal de poder confeccionar la partida
pressupostària orientativa dels treballs arqueològics a realitzar, i que s’haurà
d’incloure dins del Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) del projecte executiu.
És important diferenciar dos conceptes: control i seguiment arqueològic dels
rebaixos en el subsòl (Fase 1), i treballs de documentació i excavació arqueològica
(Fase 2) en el cas que es documentin restes arqueològiques durant la fase de
control dels rebaixos.

Un cop entregat l’informe negatiu a l’equip redactor i a l’equip de Projectes i
Recepcions, es donarà per finalitzat el procés administratiu pel que respecte al
SABCN. L’equip redactor inclourà aquest informe arqueològic negatiu com annex
dins del projecte executiu definitiu.
x

Pressupost orientatiu

Positiu: projectes on els treballs a realitzar a l’àmbit afectat transcorren per un
sector on és coneguda l’existència de troballes arqueològiques ja que tant en la
cartografia antiga com en les intervencions realitzades anteriorment a la zona es
documenten diferents elements patrimonials a tenir en compte.
En aquest informe es relacionen i descriuen tots els elements arqueològics i
patrimonials afectats pel projecte presentat. Aquesta afectació pot ser directa o
2
indirecta .
Degut a que es tracta d’una zona amb un interès patrimonial i on podrien aparèixer
restes arqueològiques durant l’execució de les obres, es considera que aquestes
s’hauran de dur a terme amb el seguiment d’un tècnic especialitzat en arqueologia.

Aquesta valoració pressupostària contempla únicament els preus vigents per hora i
4
dia dels treballs de seguiment i identificació de troballes arqueològiques
subsidiàries del projecte que s’especifica (Fase 1). Caldrà valorar, en cas d’aparició
de restes arqueològiques (Fase 2), quina incidència tenen en l’obra, quines mesures
correctores cal aplicar i quina serà la intensitat i característiques dels treballs
posteriors a realitzar, així com una partida alçada orientativa, despesa que s’hauria
d’incloure també en el PEC. La valoració econòmica de la Fase 2 és difícil d’avaluar,
atès el desconeixement total i absolut de les possibles restes arqueològiques que es
puguin documentar. Igualment s’haurà d’incloure una partida alçada, a valorar i
consensuar amb els tècnics del SABCN durant la fase de redacció del projecte
executiu.

Al tractar-se d’una zona amb un interès patrimonial i on podrien aparèixer restes
arqueològiques durant l’execució de les obres, es considera que aquestes s’han de
dur a terme amb el seguiment d’un tècnic especialitzat en arqueologia. Si durant el
procés de seguiment de l’obra apareixen restes que calgui documentar es
planificarà una intervenció arqueològica per tal de determinar la importància de les
troballes i procedir a la seva excavació i documentació.

3

Volem aclarir el concepte d’afectació del subsòl, els quals inclouen tots els treballs que suposin un
rebaix en el subsòl, ja sigui des de sanejaments de paviments fins la construcció d’un nou edifici amb
soterrani, passant per xarxes de serveis o de clavegueram.
4
Aquest concepte és molt important. Per fer la valoració pressupostària del control arqueològic dels
treballs a realitzar que afectin al subsòl, caldrà que l’equip redactor del projecte valori acuradament les
jornades de treballs totals que suposin excavacions en el subsòl. Aquests treballs d’excavació en el
subsòl inclouen les següents tasques: sanejament de paviments, xarxes de serveis -llum, aigua, reg,
telecomunicacions, gas-, jardineria, clavegueram i drenatge, noves edificacions, refonamentacions,
urbanització, etc).

2

Es pot donar el cas de jaciments arqueològics que no estan afectats directament, però ates el
desconeixement de les seves dimensions reals i entitat, i donada la seva proximitat, caldrà tenir en
compte la seva afectació pel projecte presentat. Això es pot donar en casos, per exemple, de jaciments
prehistòrics, de grans vil·les romanes, necròpolis, estructures constructives de grans dimensions i
recorregut (muralla romana, aqüeducte romà, muralla medieval i moderna, Rec Comtal o refugis
antiaeris entre d’altres).

904

4. INFORME REP. Com a darrer pas el Servei d’Arqueologia de Barcelona, com a
Responsable de l’Espai Públic (REP), emetrà un informe (Tipus A, B, C o D), en aplicació
del punt III.2 apartat 2.3.a. del Protocol de tramitació dels projectes i tramitació d’obres
ordinàries d’infraestructures i/o elements d’urbanització, conservació i millora i projectes
d’urbanització.
Aclarir que el SABCN només emetrà informe REP (A, B, C o D) sempre i quan prèviament
hagués emès un informe arqueològic positiu en la fase d’informació de projectes (punt 2
d’aquest informe).
En cap cas el SABCN caldrà que emeti cap informe REP quan prèviament hagués emès un
informe arqueològic negatiu, tot i que es podrà enviar un correu electrònic seguint el model
següent:

Partida 01. Arqueologia
CONCEPTE

COST/ UNITATS/TEMPS/

COST PREVIST/DIA

1 Arqueòleg director

26,00 € / hora x 8 hores diàries

208,00 € / dia

1 Oficial d’arqueologia

17,00 € / hora x 8 hores diàries

136,00 € / dia

1 Peonada / auxiliars

15,00 € / hora x 8 hores diàries

120,00 € / dia

1 Topògraf/dibuixant

22,00 € / hora

176,00 € / dia

Memòria preceptiva

26,00 € / hora x (50% del
temps de treball de camp)

104,00 € /dia

NOM PROJECTE
CLAU NATURA: ACTXX-XXXXXX
PROMOTOR: XXXXXXX
En relació a la seva petició d’informació sobre l’actuació que s’ha de dur a terme al carrer X,
posem en el vostre coneixement que no tenim cap actuació en aquest entorn, i que per tant
es considera que no hem d’informar com a Rep.

Partida 02. Ajuts a l’arqueologia
La partida d’ajuts a l’arqueologia es justifica pels treballs d’obra civil associats a la
intervenció: moviment de terres amb maquinària, trasllat de maquinària i terres,
reposicions, tancament de l’accés a la zona de treball, materials i accions de
protecció, ...

2. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER LA SOL·LICITUD D’UN PERMÍS ARQUEOLÒGIC

Per fer qualsevol tipus d’intervenció arqueològica, d'acord amb la normativa vigent
(Decret 78/2002 del Reglament d'intervencions arqueològiques i paleontològiques), el
promotor de l'obra ha d'encarregar un projecte d'intervenció arqueològica (PIA),
contractar un arqueòleg i sol·licitar autorització a la Direcció General del Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Catalunya per a la seva realització.

Partida 03. Altres
En el corresponent Projecte d’Intervenció Arqueològica s’especificaran els Plecs de
Condicions Tècniques de necessari acompliment corresponents a l’actuació
arqueològica a fer, així com tots aquells apartats i accions normatives derivades de
l’aplicació del Decret 78/2002 que regula els treballs.

El procediment que se segueix al Servei d’Arqueologia de Barcelona és el següent:

En qualsevol cas, caldrà preveure partides alçades, a justificar, per a totes aquelles
tasques relacionades amb la neteja, consolidació i tractament de restes
arqueològiques que hi puguin aparèixer, així com pels estudis i analítiques
necessàries.

- El projecte d'intervenció arqueològica es redacta des del Servei d'Arqueologia de
Barcelona. La redacció del projecte no suposa cap mena de cost econòmic pel
promotor de l'obra, és gratuït.

D’acord amb l’article 4.4 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 – 13/03/2002):
“En el cas d’intervencions que es facin en el subsòl d’edificis o en solars que
confinin amb edificis o amb obres públiques, hi ha de participar un/a arquitecte/a, a
qui correspon de vetllar perquè els treballs arqueològics no afectin l’estabilitat de
l’estructura dels edificis o les obres públiques”. La promoció haurà de vetllar per
l’acompliment d’aquest article.

- S'envia el projecte al promotor perquè pugui demanar ofertes econòmiques. Si el
promotor no coneix cap arqueòleg, si ho sol·licita podem adjuntar una relació de les
empreses d'arqueologia o professionals que habitualment treballen a Barcelona.
Aquesta llista és merament informativa.

D’acord amb els articles 16.3, 30, 31 i 32 del Decret 78/2002 de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594
– 13/03/2002), cal valorar l’afectació de l’obra sobre les restes localitzades. En tots
els supòsits (conservació in situ, rebliment definitiu, trasllat o eliminació
d’estructures) caldrà actuar d’acord a una proposta d’intervenció, la supervisió d’un
arqueòleg i, si s’escau, la intervenció d’un equip de treball. En darrera instància,
haurà de ser la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya qui aprovi definitivament la proposta.

- Des del SABCN es prepara tota la documentació que es necessita per a demanar el
permís d'intervenció arqueològica al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

Des de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat va entrar en
vigor la Llei 2/24, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic (DOGC, núm. 6551, 30.01.2014). A l’article 43 s’estableix la “Taxa
per la tramitació de sol•licituds d’autorització d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques preventives o integrades en un projecte d’investigació” Actualment

- Si es tracta d'una societat, comunitat de veïns, etc, cal el nom d'una persona
física amb signatura, el seu càrrec (administrador, apoderat, president...) i el
seu NIF

- Quan el promotor ha escollit l'empresa d'arqueologia que ha de fer l'encàrrec, ho ha
de comunicar a l'empresa i al Servei d’Arqueologia de Barcelona.

Per a completar els documents es necessita:
- Nom de la promotora, adreça postal, telèfon i adreça electrònica i NIF o CIF

- Nom de la propietat i NIF o CIF

(novembre de 2017) la taxa és de 21,85€.

905

ANNEX 1

- Si es tracta d'una societat, comunitat de veïns, etc, cal el nom d'una persona
física amb signatura, el seu càrrec (administrador, apoderat, president...) i el
seu NIF

LEGISLACIÓ D’OBLIGAT COMPLIMENT:

Amb aquestes dades es redacten els documents i s’envien per signatura a la persona
de contacte de la promoció.
Els documents per a la signatura s'hauran d'imprimir en paper blanc, sense que hi
figuri cap altre text o logotip. Aquests documents originals signats s'hauran de retornar
al Servei d’Arqueologia de Barcelona (carrer d’en Rull, 4).
La tramesa de la documentació a la Direcció general d’Arxius, Biblioteques, Museus i
Patrimoni de la Conselleria de Cultura de la Generalitat es fa des del Servei
d’Arqueologia de Barcelona. La normativa actual dóna 20 dies a l’administració per a
resoldre la sol·licitud. El silenci administració, en aquest cas, és negatiu.
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-

Ley 16/1985, de 25 de juny del Patrimonio Histórico Español (BOE núm. 156, de 29 de juny
de 1985)

-

Reial decret legislatiu 1/2008, de 11 de gener, que ha estat modificat per la Llei 6/2010, de
24 de març, que modifica el text refós de la Llei d'impacte ambiental de projectes.

-

Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural Català. (DOGC núm. 1807, d’11-101993). Tal i com disposa el Capítol IV “Normes específiques de protecció del Patrimoni
Arqueològic”, article 46.3, en la tramitació d’obres, instal·lacions o activitats que s’hagin de
sotmetre al procediment d’impacte ambiental, s’ha de sol·licitar informe al Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

-

Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic. (DOGC núm. 3594, de 13-3-2002) (Correcció d’errades DOGC núm. 3915,
d’1-7-2003), segons estableix l’article 36.2, les declaracions d’impacte ambiental de
projectes que afectin restes arqueològiques o paleontològiques requereixen un informe previ
de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

-

El Decret 308/2011, de 5 d'abril, deroga el Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació
d'impacte ambiental

ANNEX 2. MODEL D’INFORME NEGATIU D’ESTUDI D’IMPACTE ARQUEOLÒGIC

IPAOBR-2285

Sr. Jordi Santiago Lozano
Departament d’Informació de Projecte i Recepcions
Hàbitat Urbà-Ajuntament de Barcelona

PROJECTE: PROJECTE D'ADEQUACIÓ i AMPLIACIÓ DESL ESPAIS DE GOSSOS
EXISTENTS A LA PLAÇA LETAMENDI i L'AVINGUDA MISTRAL, ENTRE L'AVDA.
PARAL•LEL i EL C. VILAMARÍ, DISTRICTE DE L’EIXAMPLE. CLAU NATURA:
ACT17-00009

EMPLAÇAMENT: Plaça del Doctor Letamendi, 1-12 / Avinguda de Mistral, 73-99
(Districte de l’Eixample)

En relació a la seva petició d’informació sobre l’actuació que s’ha de dur a terme a la
plaça del Doctor Letamendi, 1-12 i a l’Avinguda de Mistral, 73-99 (Districte de
l’Eixample), el Servei d’Arqueologia de Barcelona informa:
x

Que per la informació conservada al Centre de Documentació d’aquest
Servei i a la Carta Arqueològica de Barcelona no consta que en el lloc
d’aquest projecte hi hagi cap tipus de jaciment arqueològic i, per tant, es
considera que es tracta d’una zona sense risc arqueològic.

És per tot això que :
x

Considerem que l’obra es pot dur a terme sense el seguiment de cap tècnic
especialitzat en arqueologia i sense cap tipus d’estudi previ. En tot cas,
d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural
Català, l’aparició imprevista d’algun element d’interès haurà de ser
comunicat immediatament al Servei d’Arqueologia de Barcelona (93 256 68
97).
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x

En el cas que es produeixi alguna modificació del projecte caldrà
comunicar-ho d’immediat al Servei d’Arqueologia de Barcelona per si
s’escau iniciar el procediment establert pel decret 78/2002, de 5 de març,
del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Ho informem als efectes oportuns
Carme Miró i Alaix

Barcelona, 19 de gener de 2017
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Tel. (+34) 93 256 41 93

Carrer Comercial, 5 – 08003 Barcelona

Àrea de Documentació

SERVEI D’ARQUEOLOGIA – ICUB

Sra. Núria Jardí

IPAOBR-2525

En redacció
Carrer de la Mare de Déu de Port, 70-82 / Carrer dels Ferrocarrils
Catalans, 1-19 / Carrer de Vilageliu i Gavaldà, 8-22

DATA DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT

DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PLA ESPECIAL
DE DEFINICIÓ DE VOLUMS, REEQUIPAMENT I MILLORA DEL
SECTOR DELIMITAT PEL CARRER DEL FOC, L’AVINGUDA
DELS FERROCARRILS CATALANS I EL CARRER NOSTRA
SENYORA DE PORT. DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC
(IPAOBR-2525)
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Direcció de Serveis de Projectes i Obres
Barcelona Gestió Urbanística, S.A.
Hàbitat Urbà-Ajuntament de Barcelona
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PLA
ESPECIAL DE DEFINICIÓ DE VOLUMS, REEQUIPAMENT I
MILLORA DEL SECTOR DELIMITAT PEL CARRER DEL FOC,
L’AVINGUDA DELS FERROCARRILS CATALANS I EL
CARRER NOSTRA SENYORA DE PORT. DISTRICTE DE
SANTS-MONTJUÏC (IPAOBR-2525)
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3

3 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3132
4 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3115
5 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3078
6 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3122
7 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3059

Pont de l'Esparver o Via de Magòria. No va ser fins al 1946 , que es va iniciar la
seva excavació al mes de març. A l’interior d’una de les sitges excavades es va
localitzar un carro datat del segle IV aC, recuperant les dues rodes i part del
conjunt de peces metàl·liques de la roda, i l’empremta de les fustes.
4
Durant l'any 1990 es va dur a terme una nova intervenció arqueològica en
aquest espai. S'hi varen documentar un nombre total de 21 sitges, de les quals
se'n varen excavar 15, 3 més, encara que localitzades, no foren excavades, i
altres 3 que resten estaven ja excavades per en J. de C. Serra Ràfols i
seccionades per la Via Magòria. La peculiaritat d’aquest conjunt de sitges són
les seves dimensions. Deu d’aquestes sitges superen els 20.000 litres de
capacitat; quatre tenen una capacitat de més de 50.000 litres, i una cinquena
presenta uns 80.000 litres. Aquestes sitges van ser interpretades com a grans
magatzems destinats a un comerç per via marítima pel Mediterrani, atès
l’evident potencial d’acumulació d’excedent cerealístic.
5
L’any 1987 , en una excavació d’urgència, es documentà l’existència de material
ibèric, on actualment s'ubica el Castell del Port, a la banda oest del Fossar de
la Pedrera. Les úniques estructures arqueològiques constatades en el decurs
de la intervenció és la documentació d'un mur fet en sec i aprofitat en època molt
recent. Per les seves característiques constructives es podria relacionar amb el
poblat ibèric de Montjuïc.
6
L’any 1931 a la part alta del Cementiri del Sud-oest, a tocar al penya-segat del
Fossar de la Pedrera, segons la informació aportada per Serra i Ràfols es van
excavar dues sitges d’època ibèrica de planta globular, de 2,5 m de diàmetre i
alçada màxima. En una d’aquestes sitges es van excavar quatre esquelets
humans, col·locats en posició horitzontal, ben dipositats en paral·lel, i l’un al
costat de l’altre.
La muntanya de Montjuïc continuarà habitada durant l’ibèric final (segles III i II
aC), amb la documentació de diferents troballes d’aquest període, com la
realitzada a l’entorn a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, durant la construcció de
7
l'Estadi Municipal a l'any 1929 , es varen documentar 15 o 16 sitges d'uns 6
metres, algunes reutilitzades com a sepultures.
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8 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3115
9 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3059
10 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/2998
11 Carta Arqueològica de Barcelona Http://cartaarqueologica.bcn.cat/3066

x Món medieval i modern
La coneguda necròpolis judaica de Montjuïc es localitza al sud de les
instal·lacions del Tir Olímpic i al nord-est de la plaça de la Sardana. La

Es documentà una necròpolis d'època romana tardana (S. V-VII) situada entorn
11
al Museu Etnològic. A l'any 1971 , durant les obres d'excavacions dels
fonaments d'una part del nou edifici del Museu Etnològic, es va documentar una
tomba en tègula, de secció triangular.

Entorn a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, durant la construcció de l'Estadi
9
Municipal a l'any 1929 , a més d' un conjunt de 15 sitges ibèriques del segle III
aC., també es van documentar a partir de la documentació gràfica un forn
d'àmfores, a més de trobar una sèrie de retalls reblerts amb rebuigs de forn, i un
possible dipòsit d'opus signinum.
Existeix la documentació d'una vil•la romana localitzada entorn a l'edifici de la
10
Campana del barri de la Magòria , en el districte de Sants-Montjuïc. Situada al
nord del parc de Can Sabaté. En aquest sector es va localitzar diferents
estructures muràries formades per pedres disposades en sec, que formarien
part de la fonamentació dels àmbits d'una vil•la romana de fundació tardorepublicana. L'atribució cronològica arribaria fins als segles IV-V.

x Món romà
Del període romà s’han trobat nombroses evidències per tota la muntanya de
Montjuïc, confirmant que aquest indret tingué una importància cabdal durant
aquests segles, perllongant l’ocupació d’aquest espai realitzada durant el
període ibèric.
8
Durant l’any 1990 a l’entorn del Fossar de la Pedrera es va documentar una
pedrera romana. Aquesta àrea ocupava un total de 200 m3, i es va posar al
descobert un front de pedrera d'uns 50 m de longitud i uns 10 metres d'alçada.
Es tractava d'una explotació a cel obert dels gresos de la zona, on es treballava
en diversos plans d'extracció, tant en sentit horitzontal com vertical, que produïa
l'esglaonat que caracteritza aquest tipus de pedrera.
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1 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3065
2 Carta Arqueològica de Barcelona,, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3056

x Món ibèric
La situació estratègica de Montjuic, amb una gran visió del pla de Barcelona i la
serralada Prelitoral, amb el mar i el riu Llobregat als seus peus, permetent la
navegació i intercanvi comercial vers la Mediterrània i l’interior de Catalunya,
respectivament, motivà als ibers a instal·lar-se al cim del turó i fundar un
important lloc de poblament i nucli comercial.
Durant el període ibèric antic (S. VI-V aC) ja existeixen evidències d’ocupació. A
la vessant sud-est de la muntanya se’n documentaren les restes d’una llar de foc
i forats de pal associats a un possible fons de cabana, a més d’una petita sitja.
El coneixement que tenim de l’ocupació ibèrica de Montjuïc durant el període de
l’ibèric ple (segona meitat del segle V-IV aC) es troba molt ben documentat
gràcies a les excavacions de les sitges del Port o Via de Magòria. J. de C. Serra
Ràfols va localitzar un conjunt de sitges amb presència de ceràmica ibèrica al

x Prehistòria
1
De presència prehistòrica cal destacar el jaciment del Taller de Jaspi , al peu del
Castell de Montjuïc, al nord de la vessant que mira al port. Els materials lítics
tallats (jaspi, òpal, sílex, quarsos i quarsites) que es van recuperar van permetre
associar aquest jaciment a una cronologia d'època epipaleolítica. Les
característiques de l'extracció al Morrot fan pensar en una explotació de les
vetes de sílex o jaspi a l'aire lliure i mitjançant tècniques lleugerament
complexes. D’època del Bronze Final es coneix el jaciment de la Sitja del carrer
2
Anníbal , que està situat a la confluència del carrer Margarit i el carrer Anníbal, a
la part més septentrional de la muntanya de Montjuïc.
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La muntanya de Montjuïc: bressol de la ciutat de Barcelona:

L’àmbit d’aquest projecte es localitza a la vessant sud-est de la muntanya de
Montjuïc, és un sector on es coneguda l’existència d’importants restes
arqueològiques ja que tant en la cartografia antiga com en les intervencions
realitzades a la zona en els darrers anys es documenten diferents elements d’alt
interès patrimonial a tenir en compte.

POSSIBLES AFECTACIONS:

La documentació rebuda no permet aprofundir en la magnitud dels treballs a
realitzar. En tot cas, l’execució de l’obra provocarà una excavació del subsòl en
una gran àrea, i caldrà tenir en compte les possibles afectacions que es detallen
a l’apartat següent. L’execució d’aquests treballs en un sector com el que afecta
l’obra projectada i en el que es poden produir troballes arqueològiques, fa que
sigui necessari el control arqueològic exhaustiu de tots els moviments de terra
que es puguin realitzar.

REVISIÓ DEL PROJECTE:

L’abast real de l’actuació, es defineix en la documentació rebuda. La zona
considerada s’indica en l’annex 1, concretament Carrer de la Mare de Déu de
Port, 70-82 / Carrer dels Ferrocarrils Catalans, 1-19 / Carrer de Vilageliu i
Gavaldà, 8-22, al districte de Sants-Montjuïc.

El projecte presentat es correspon al PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA
UA1 DEL PLA ESPECIAL DE DEFINICIÓ DE VOLUMS, REEQUIPAMENT I
MILLORA DEL SECTOR DELIMITAT PEL CARRER DEL FOC, L’AVINGUDA
DELS FERROCARRILS CATALANS I EL CARRER NOSTRA SENYORA DE
PORT. DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, on es preveu que aquests treballs
comportin importants tasques al subsòl.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR:

Pàgina:
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La muntanya de Montjuïc (177m), per la seva situació estratègica –al peu del
Mediterrani, i al costat d’una important via de comunicació fluvial com és el riu
Llobregat -, fou el bressol de la ciutat de Barcelona. En els darrers anys s'han
dut a terme descobertes arqueològiques que han capgirat la visió de la història
de Barcelona, fruit de diversos projectes urbanístics d’arranjament i millora de tot
aquest espai. Cal destacar que Montjuic va esdevenir des del període ibèric, i
sobretot romà, la principal pedrera del pla de Barcelona, i posteriorment de la
colònia romana, fet que implicà un canvi dràstic en la fesomia de la muntanya.
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quan es van obrir unes rases per l'enllaç de l'estació i el port. Es van
observar, a part de l'esmentada sitja, altres retalls a la roca, de
característiques semblants, dels quals, tant sols un es va excavar,
sense que proporcionés cap resta de material.
Es van efectuar treballs en quatre sectors: el sector 1 que corresponia a
una gran àrea de 20 x 10 metres, paral·lela a la via del tren de la línia de
Magòria al costat de les sitges excavades l'any 1946; el sector 2, com es
va anomenar la següent plataforma de la muntanya on s'havien
localitzat restes de possibles sitges; el sector 3, corresponent a la
plataforma superior, i al sector 4, situat al Pla del Castell del Port.
Aquesta intervenció arqueològica planteja un problema d'interpretació
d'algunes de les sitges localitzades l'any 1928 i excavades l'any 1946, a
l'aparèixer un nivell molt fèrtil amb materials del segle IV aC. per sota del
nivell de boca part d'aquestes suposades sitges.
L'estratigrafia del sector 1 ens proporciona dues dades, per una banda
ens mostra l'existència d'esllavissaments de les terres de la muntanya a
les quals correspondrien els potents nivells argilosos amb material del
segle IV aC., segellats pel nivell de margues el qual també s'hauria
produït per un altre esllavissament. Proposem aquesta interpretació per
la inclinació dels estrats que segueixen el desnivell natural del terreny.
Per altra banda apareixen uns elements que ens podrien donar indicis
d'una possible zona d'hàbitat. Aquests elements consisteixen en uns
nivells amb pedres alineades que podrien formar part d'un mur o del seu
enderrocament, una llar formada per un cercle de pedres que envoltava
una taca de cendres i el possible forat retallat a la roca per a disposar un
pal.
En una de les sitges, va aparèixer les restes d'un carro, datat, segons el
context ceràmic, de finals del segle V - mitjans segle III aC. Els elements
fèrrics, els únics conservats amb l'empremta de l'estructura de fusta,
consistien en la llanta o revestiment perimetral complet d'una de les
rodes, els fragments d'una segona roda, els grans claus que la
subjectaven a l'estructura massissa inferior, alguns reblons, diversos
travessers d'unió i peces de suspensió -subjecció, com lleves i clavilles.
Pel que fa al sector 2, segons els arqueòlegs directors, els forats que
estan documentats no són sitges, sinó que són obertures d'entrada a les
mines de terra d'escudella que existien en aquesta àrea, tenint en
compte que per la seva forma i rebliment no correspondrien al que
hauria de ser una sitja.
18
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A l’anomenat sector 3, després d’obrir 3 cales es va corroborar
l’estratigrafia de les traces del barraquisme de la segona meitat del
segle XX. Al sector 4, situat al Pla del Castell de Port, la única cala no
va aportar cap tipus de material arqueològic. És en aquest sector on
s'ha trobat els materials arqueològics datables als segles V i IV aC. en
endavant, lloc idoni per l'establiment d'un nucli ibèric encarat al comerç.
18
Avinguda dels Ferrocarrils Catalans (1990) : La intervenció
arqueològica es va efectuar amb motiu de la construcció de la
construcció de l'avinguda dels Ferrocarrils que, seguint el traçat de
l'antiga via del tren de Magòria al port, enllaçava el Cinturó Litoral amb el
carrer del Foc, constituint un dels accessos a l'Anella Olímpica.
La zona que ja havia estat prospectada en diverses ocasions,
principalment durant la campanya de 1984, es correspon amb la part
baixa de la vessant oest, sud-oest i sud del turó del Castell de Port,
entre el carrer del Foc -més concretament el Centre Cívic de la Bàsculai l'accés al Fossar de la Pedrera.
En aquest indret s'ubicava el conjunt de sitges localitzat el 1929 i
excavat el 1946 entorn del Pont de l'Esparver, on es va documentar una
estratigrafia amb un alt contingut de materials d'època ibèrica, així com
els testimonis de la pedrera romana que afloraven als marges d'ambdós
costats de la via del tren a l'extrem del carrer Negrell.
La intervenció arqueològica es va dividir en quatre sectors diferenciats:
Pont de l'Esparver, Zona Sitges, Zona Talús i Zona Pedrera.
A l’àrea coneguda com a Pont de l’Esparver, es va obrir una gran
esplanada de forma allargada de 800 m. Les primeres capes –de
cronologia contemporània- es van excavar amb retroexcavadora, a partir
que varen aflorar els estrats arqueològics. La prospecció va permetre
constatar l’existència d’un retall reblert amb deixalles i residus d’època
recent sobre una zona popularment coneguda com “la balsa”.
Les troballes efectuades en aquest sector de la intervenció s’han de
posar en relació amb un torrent que deuria existir en època ibèrica. Es
tracta de diverses sedimentacions efectuades per les diferents èpoques
de crescuda de les torrenteres, en els moments de pluges fortes.
Cal assenyalar que les troballes efectuades en aquest sector de la
intervenció s’han de posar en relació amb un torrent que deuria existir
en època ibèrica. Es tracta de diverses sedimentacions efectuades per
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la construcció de la trinxera per on havia de passar el tren que anava de
Magòria al Port es varen localitzar un conjunt de sitges de grans
dimensions, amb material que es podria adscriure a la cultura ibèrica.
Descobertes com a conseqüència de la primera urbanitació i
arranjament de Montjuïc amb motiu de l’Exposició Internacional de
1929.
No va ser fins al 1946, que l’arqueòleg Josep de Calassanç Serra i
Ràfols, aleshores delegat d’Excavacions a Barcelona, va redactar un pla
d’actuació en relació al patrimoni de la ciutat, i va posar les sitges del
port com un punt d’interès prioritari. Posteriorment, s’han fet les
intervencions 005/1984 i 315/1990.
16
Avinguda dels Ferrocarrils Catalans (1946) : Al sector conegut com
Pont de l’Esparver de la muntanya de Montjuïc, des de 1928 es coneixia
l’existència d’un conjunt de sitges descobertes quan es va obrir la
trinxera per on havia de passar el tren que anava de Magòria al port.
Aquesta troballa, malgrat tenir una rellevància en el moment de la
descoberta va quedar oblidada, fins que al 1946 Josep de Calassanç
Serra i Ràfols, aleshores delegat d’Excavacions a Barcelona, va
redactar un pla d’actuació en relació al patrimoni de la ciutat, i va posar
les sitges del port com un punt d’interès prioritari.
El seu informe va ser ben acollit, i al mes de març de l’any 1946 inicià
una campanya d’excavació a la zona. Varen ser excavades
posteriorment –com a mínim una d’elles de grans dimensions colgada
de materials, i un altre buida-. Els dipòsits van ser interpretats com a
magatzems destinats a un comerç per via marítima pel Mediterrani per
Josep de Calassanç Serra i Ràfols (1974), si bé ni a les antigues
excavacions ni a les actuals s’han pogut documentar amb precisió què
contenien exactament.
17
Camí de l’Esparver (1985) : Als anys 1984-1985, el Museu d'Història
de la Ciutat -l'actual Museu d'Història de Barcelona- va realitzar un
seguit d'excavacions a la zona on s'ubicaven les conegudes Sitges del
Port, al costat del camí de l'Esparver. Justament, al peu del vessant sud
de la muntanya de Montjuïc, prop del lloc on s'havia excavat una sitja
reomplerta amb materials ibèrics l'any 1946, sota la direcció de J. de C.
Serra i Ràfols. Aquesta formava part d'un conjunt localitzat l'any 1928,
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A tocar del present àmbit d’obra es tenen documentades diferents jaciments
arqueològics que a continuació es detallen. Les localitzacions de tots aquests
elements patrimonials s’indiquen en l’annex 1.
15
x Avinguda dels Ferrocarrils Catalans (1928) : Al sector de la
muntanya de Montjuïc anomenat Pont de l’Esparver, a l’any 1928 durant

El 1031 apareixen les primeres referències documentals d’una torre al
capdamunt de la muntanya de Montjuïc i l’any 1091 hi posen un llum per a fer de
far. Al segle XV es construeix una petita caseta pel guarda. A partir del 1640, i
després de successives reparacions, la torre esdevé un fort militar, depenent del
Consell Municipal. Ampliat amb tres baluards a partir de 1694, la fortalesa fou
parcialment destruïda durant la guerra de Successió (l’any 1706). El 1751 es va
encarregar una nova fortalesa seguint els models militars de l’època a l’enginyer
Juan Martín Cermeño. El darrer combat tingué lloc el 1811; posteriorment va
tenir funcions de presó i quarter.

El símbol de la muntanya de Montjuïc és el seu castell. Construït a l'any 1751
per l'enginyer militar Juan Martín Cermeño. Diferents intervencions
13
14
i 2010
han permès
arqueològiques realitzades entre els anys 2006
documentar les traces de l’antic fortí, així com la planta del castell posterior.
L'any 2006 es va intervenir al voltant del fossat, documentant part del baluard
nord de la muralla perimetral del Castell de Montjuïc ideat per Cermeño, així
com elements estructurals corresponents al sistema defensiu, fins ara
desconegut: 8 contraforts interns de la muralla, un edifici de planta
quadrangular, possiblement un cos de guàrdia, i les dimensions reals del
parament exterior. El parament extern de la muralla presenta unes dimensions
de dos metres d’amplada i cinc metres d’alçada, mentre que l’intern només
tindria una amplada d’0,50m i una alçada de 4 metres.

intervenció realitzada l’any 2001 va permetre documentar un mínim de 557
tombes, a les quals s'han d'afegir les 171 ja excavades durant la campanya
d'excavació de l'any 1946. La cronologia d’aquesta necròpolis es correspondria
entre els segles IX i XIV dC.
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Carrer de Vilageliu i Gavaldà

Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/1917)

1. Refugi núm. 0323

Segons la informació recollida a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de
Barcelona propers a la zona del projecte s’hi localitza el següent:

La majoria de refugis veïnals tenien un caràcter provisional i efímer. La seva
construcció es deuria al treball abnegat de civils no militaritzats, vells i, sobretot,
dones i nens. Varen començar als barris amb una gran tradició associativa i
sense comprometre els fonaments dels edificis, com per exemple a les places
públiques.

Els refugis antiaeris són espais soterrats, amb un o més accessos en la via
pública i diversos espais en el seu interior. Aquells planificats per l’Ajuntament
eren dissenyats com a medis de defensa passiva amb la vocació d’ésser
reaprofitats com a trams de clavegueram, banys públics, magatzems, sales de
lectura i altres usos.

A Barcelona, el Servei de Defensa Passiva Antiaèria depenent de l’Ajuntament,
en primer lloc, i la Junta de Defensa Passiva de la Generalitat, posteriorment,
van portar a terme un projecte per salvaguardar els edificis emblemàtics i
subvencionaren al voltant d’un centenar de refugis. La resta, casi 1300, es varen
començar a excavar de forma auto-organitzada i auto-finançada per iniciativa
civil, configurant un autèntic moviment social sense precedents.

Des del primer atac –naval en aquest cas- sobre el nucli urbà la nit del 13 de
febrer de 1937, fins a la caiguda de la ciutat el 26 de gener de 1939, la ciutat va
patir un total de 194 bombardejos, la majoria aeris, que provocaren un nombre
de víctimes i ferits. Els atacs indiscriminats sobre la població civil provocaren, al
marge de les víctimes, un gran impacte psicològic.

Durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) a la ciutat de Barcelona es van
construir gran quantitat de refugis antiaeris utilitzats per la població civil per tal
de protegir-se dels bombardejos feixistes.
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Arqueòleg
Servei d’Arqueologia de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona

Barcelona, 2 de novembre de 2017

D’aquest refugi només se’n té referència per la seva inclusió en un llistat de
refugis existents a la ciutat de Barcelona, i de la majoria d’aquests es desconeix
el seu accés, les dimensions i el recorregut. La ubicació orientativa d’aquest
refugi es detalla a l’Annex 1. Cal tenir en compte que algunes descripcions
sobre els refugis només esmenten el carrer on es troben, sense ubicar el punt
exacte dins el traçat del carrer, i molts d’aquests es van ramificant pel subsòl i
poden aparèixer en àrees allunyades de l’accés, i inclús poden aparèixer nous
accessos no documentats.
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Cal assenyalar l’existència en determinats punts de la ciutat d’alguns refugis
antiaeris, que van ser construïts en el context de la Guerra Civil i dels quals
majoritàriament només se’n coneix la seva ubicació aproximada i alguna part
dels seus recorreguts.

Defensa passiva:

es treballava en diversos plans d'extracció, tant en sentit horitzontal com
vertical, que produïa l'esglaonat que caracteritza aquest tipus de
pedrera. En aquest sector es varen localitzar tres forns que es trobaven
situats sobre el talús que cobria el front de la pedrera. El primer forn
estava format per una estructura de morfologia amb tendència cilíndrica
d'uns 3,04 metres d'alçada conservada, i un diàmetre mitjà de 2,61
metres, constituint un volum d'uns 16,2 m3, interpretat com un forn de
calç.
Del segon forn en restava només una mínima part de la paret est de la
zona de combustió o caldera. El tercer forn, finalment, és va interpretar
com un forn de teules. La morfologia que podia apreciar-se en la secció
visible, era irregularment oblonga, amb la part superior més ampla que
la inferior. Les seves dimensions aproximades eren de 1,8 metres
d'alçada màxima conservada i de 2,40 metres d'amplada màxima. Les
parets de tovot, alterades, presentaven un gruix mitjà de 10 centímetres.
També van ser documentats a la zona oest/sud-oest alguns orificis que
van ser atribuïts a l'existència d'alguna de les mines de terra d'escudella
situades en la zona i que podrien haver contribuït en el desplomament
d'aquesta estructura, assentant-se, una mica enfonsada, sobre un
substrat de sorres deltaiques, que en aquest nivell s'intercalen entre els
sediments d'origen continental.
En la part baixa del front del talús i a pocs metres del carrer de la Mare
de Déu del Port, va ser diferenciada una petita franja d'uns 5
centímetres de gruix, de sediment marronós de textura argilo-sorrenca
que es barrejava entre una capa de margues blau-verdoses. En aquest
es va trobar un petit fragment de mosaic, molt alterat, format per
tessel·les de marbre blanc, el qual estava basculat cap a l'interior del
talús. Les pròpies característiques d'aquest dipòsit arqueològic, indiquen
una procedència exògena, presumiblement abocats o esllavissats.
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les diferents èpoques de crescuda de les torrenteres, en els moments
de pluges fortes.
El material localitzar en aquest indret prové dels estrats de la part alta
del turó, per tant no podem extreure conclusions pel que fa a zones
d’hàbitat i d’ocupació. Si que es pot definir, però, un marc cronològic
d’ocupació de la zona que aniria des d’un segle V aC fins un segle II aC,
malgrat tampoc es poden actora fases concretes de vida o
abandonament de l’indret.
L’àrea del Pont de l’Esparver, és una zona exògena del poblat, però
propera i s’ha de posar en relació amb l’àrea adjacent d’aquest possible
poblat que existia a Montjuïc en època ibèrica, a la part alta del talús
excavat en aquesta intervenció. Per tant la zona del Pont no es tracta
d’una zona d’hàbitat sinó més aviat relacionada amb l’acotament i el
tancament del conjunt de sitges del Port.
Respecte a l’àrea identificada com a Zona Sitges que compren el sector
entre la pedrera romana i el Pont de l’Esparver. Es va localitzar un total
de 22 sitges. En relació a la cronologia d’aquests contenidors, no es
coneix el moment de la seva construcció. Pel que fa al seus rebliments –
no gaire llunyans del seu darrer moment d’ús- podem precisar diferents
fases d’abandonament. 3 d’aquestes estructures van ser reblertes al
segle IV aC, mentre que altres 5, van ser reomplertes a finals del segle
III aC. El reaprofitament de sitges com a llocs d’enterrament, és un fet
inusual, però no insòlit, malgrat normalment es tracten d’incineracions.
Així mateix és freqüent la troballa de restes humanes disperses dins del
rebliment de sitges ibèriques, a Montjuïc s’han localitzar dos cranis, dins
el rebliment de dues sitges.
Es va assenyalat com a Zona Talús, l’àrea del sector amb fort pendent
que anava des dels voltants del Castell de Port fins a l’antiga via de
Magòria. Només es van documentar les estructures que s’exhumaven
en el treball de les màquines, en uns nivells superficials. Per la no
afectació d’aquest sector per l’obra de construcció dels nous vials
d’accés, es va procedir a deixar les restes com a reserva arqueològica.
Les restes es troben relacionades amb una possible zona d’hàbitat o
d’encerclament de la zona de les sitges d’època ibèrica.
L’anomenada Zona Pedrera correspon a una àrea que ocupava un total
de 200 m3 que va posar al descobert un front de pedrera d'uns 50 m de
longitud i uns 10 metres d'alçada. Per problemes tècnics de la
construcció no es va poder arribar a excavar el límit final de l'extracció.
Es tracta, doncs, d'una explotació a cel obert dels gresos de la zona, on
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17,00 € / hora x 8 hores diàries
15,00 € / hora x 8 hores diàries
22,00 € / hora

26,00 € / hora x (50% del temps 104,00 € /dia
de treball de camp)

1 Oficial d’arqueologia
1 Peonada / auxiliars
1 Topògraf/dibuixant
Memòria preceptiva

Reial decret legislatiu 1/2008, de 11 de gener, que ha estat modificat per la Llei
6/2010, de 24 de març, que modifica el text refós de la Llei d'impacte ambiental
de projectes.
Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural Català. (DOGC núm. 1807,

-

-

LEGISLACIÓ D’OBLIGAT COMPLIMENT:

Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2015 que preveu un increment d’un 5% de les taxes (DOGC 6830 de 13.03.2015).
Actualment la taxa és de 21,85€.

Des de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat va entrar en
vigor la Llei 2/24, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic (DOGC, núm. 6551, 30.01.2014). A l’article 43 s’estableix la “Taxa
per la tramitació de sol•licituds d’autorització d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques preventives o integrades en un projecte d’investigació” (20€).

D’acord amb els articles 16.3, 30, 31 i 32 del Decret 78/2002 de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm.
3594 – 13/03/2002), cal valorar l’afectació de l’obra sobre les restes localitzades.
En tots els supòsits (conservació in situ, rebliment definitiu, trasllat o eliminació
d’estructures) caldrà actuar d’acord a una proposta d’intervenció, la supervisió d’un
arqueòleg i, si s’escau, la intervenció d’un equip de treball. En darrera instància,
haurà de ser la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya qui aprovi definitivament la proposta.

D’acord amb l’article 4.4 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 –
13/03/2002): “En el cas d’intervencions que es facin en el subsòl d’edificis o en
solars que confinin amb edificis o amb obres públiques, hi ha de participar un/a
arquitecte/a, a qui correspon de vetllar perquè els treballs arqueològics no afectin
l’estabilitat de l’estructura dels edificis o les obres públiques”. La promoció haurà de
vetllar per l’acompliment d’aquest article.

En qualsevol cas, caldrà preveure partides alçades, a justificar, per a totes aquelles
tasques relacionades amb la neteja, consolidació i tractament de restes
arqueològiques que hi puguin aparèixer, així com pels estudis i analítiques
necessàries.

El Decret 308/2011, de 5 d'abril, deroga el Decret 114/1988, de 7 d'abril,
d'avaluació d'impacte ambiental.

Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic. (DOGC núm. 3594, de 13-3-2002) (Correcció
d’errades DOGC núm. 3915, d’1-7-2003), segons estableix l’article 36.2, les
declaracions d’impacte ambiental de projectes que afectin restes arqueològiques
o paleontològiques requereixen un informe previ de la Direcció General del
Patrimoni Cultural.

Carme Miró i Alaix
Responsable del Pla d’Arqueologia Urbana

Barcelona, 2 de novembre de 2017

muntanya de Montjuïc respecte al present projecte.

PLÀNOL DE SITUACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE I LOCALITZACIÓ DELS
ELEMENTS PATRIMONIALS
ANNEX 2: Localització dels diferents elements patrimonials i arqueològics a la
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d’11-10-1993). Tal i com disposa el Capítol IV “Normes específiques de
protecció del Patrimoni Arqueològic”, article 46.3, en la tramitació d’obres,
instal·lacions o activitats que s’hagin de sotmetre al procediment d’impacte
ambiental, s’ha de sol·licitar informe al Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.
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En el corresponent Projecte d’Intervenció Arqueològica s’especificaran els Plecs de
Condicions Tècniques de necessari acompliment corresponents a l’actuació
arqueològica a fer, així com tots aquells apartats i accions normatives derivades de
l’aplicació del Decret 78/2002 que regula els treballs.

INFORME D’IMPACTE SOBRE EL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
OBRES

Aquesta valoració pressupostària contempla únicament els preus vigents per hora i

Pressupost orientatiu

Partida 03. Altres

La partida d’ajuts a l’arqueologia es justifica pels treballs d’obra civil associats a la
intervenció: moviment de terres amb maquinària, trasllat de maquinària i terres,
reposicions, tancament de l’accés a la zona de treball, materials i accions de
protecció, ...

Per a la confecció del Projecte d’Intervenció Arqueològica corresponent, o bé per
ampliar les informacions de caire tècnic o administratiu caldrà contactar amb un
mes (30 dies) d’antelació a l’inici de l’obra amb el Servei d’Arqueologia de
Barcelona. (93 256 68 97 / 93 256 68 91).

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES:

Partida 02. Ajuts a l’arqueologia

176,00 € / dia

120,00 € / dia

136,00 € / dia

208,00 € / dia

26,00 € / hora x 8 hores diàries

1 Arqueòleg director

COST PREVIST/DIA

COST/ UNITATS/TEMPS/

CONCEPTE

Partida 01. Arqueologia

dia dels treballs de seguiment i identificació de troballes arqueològiques
subsidiàries del projecte que s’especifica. Caldrà valorar, en cas d’aparició de
restes arqueològiques, quina incidència tenen en l’obra, quines mesures
correctores cal aplicar i quina serà la intensitat i característiques dels treballs
posteriors a realitzar

Pàgina:

Data:

Núm. Informe:

Tot el treball de documentació haurà de ser supervisat per un arqueòleg i caldrà
presentar la documentació relacionada al Servei d’Arqueologia de Barcelona.

Si en el transcurs de les obres apareixen rastres de l’existència d’un refugi antiaeri
caldrà realitzar-ne la seva documentació que constarà d’una descripció exhaustiva
de la troballa, realització d’un aixecament planimètric i topogràfic amb plantes i
seccions a escala, documentació fotogràfica, documentació dels elements mobles
que puguin existir i, documentació en escàner 3D.

Si durant l’obra apareixen restes que calgui documentar es planificarà una
intervenció arqueològica per tal de determinar la importància de les troballes i
procedir a la seva excavació i documentació.

Degut a que es tracta d’una zona amb un interès patrimonial i on podrien aparèixer
restes arqueològiques durant l’execució de les obres, considerem que aquestes
s’hauran de dur a terme amb el seguiment d’un tècnic especialitzat en arqueologia i
sense cap tipus d’estudi previ. En tot cas l’aparició imprevista d’algun element
d’interès haurà de ser comunicat al Servei d’Arqueologia de Barcelona. (93 256 68
97 / 93 256 68 91).

Segons la legislació vigent en matèria patrimonial i d’estudis d’impacte ambiental,
caldrà que en el moment de redactar o executar qualsevol projecte d’intervenció a
la zona es contempli que si hi ha moviments de terra i remocions en el subsòl, sigui
del tipus que sigui, es tingui en compte i es valori la importància patrimonial de la
zona, preveient al llarg de tota la intervenció un control arqueològic.

MESURES A APLICAR:

INFORME D’IMPACTE SOBRE EL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
OBRES
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ANNEX 1: PLÀNOL DE SITUACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE I LOCALITZACIÓ DELS ELEMENTS PATRIMONIALS

ANNEXOS

1

2

3

INFORME D’IMPACTE SOBRE EL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
OBRES
Pàgina:

Data:

Núm. Informe:

IPAOBR-2525

11 de 11

2 de novembre de 2017

3. Avinguda dels Ferrocarrils
Catalans. Poblat ibèric

2. Avinguda dels Ferrocarrils
Catalans. Pedrera romana

1. Avinguda dels Ferrocarrils
Catalans. Camp de sitges ibèriques

LLEGENDA

Pàgina:

Data:

Núm. Informe:

10 de 11

2 de novembre de 2017

IPAOBR-2525

ANNEX 2: Localització dels diferents elements patrimonials i arqueològics a la muntanya de Montjuïc respecte al present projecte.

INFORME D’IMPACTE SOBRE EL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
OBRES
IPAOBR-2525

Àmbit aproximat del projecte

11 de 11

2 de novembre de 2017

Carrer Anníbal. Sitja de l’edat del bronze.
Font de la Mamella i el camí del Molí Antic. Segle VIII-VII aC.
Avinguda dels Ferrocarrils Catalans. Poblat ibèric
Avinguda dels Ferrocarrils Catalans. Camp de sitges ibèriques.
Avinguda dels Ferrocarrils Catalans. Pedrera romana
Estadi Olímpic. Sitges romanes
Rodalies Estadi Olímpic. Jaciment època romana.
Gran Via. Vil.la romana

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

15. Cementiri del sud-oest. Forn de material constructiu (S.XVIII)

14. Necròpolis jueva (S. IX-XIV)

13. Fortí de Montjuïc (S. XVII) Castell de Montjuic (XVIII)

12. Castell del Port.

11. Cementiri del sud-oest. Vil.la romana

10. Museu etnològic. Tomba romana

Morrot. Taller de jaspis.

1.

Elements patrimonials documentats a la muntanya de
Montjuïc:

LLEGENDA

Pàgina:

Data:

Núm. Informe:

ANNEX 4. MODEL D’INFORME REP (B i D)
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Nom cogn

Nom cogn

Area d’Arqueologia Preventiva i Documentació
Servei d’Arqueologia de Barcelona – Institut de Cultura

Area d’Arqueologia Preventiva i Documentació
Servei d’Arqueologia de Barcelona – Institut de Cultura

Rull, 4, baixos
08000 Barcelona

Rull, 4, baixos
08000 Barcelona

Malgrat que tots els requisits establerts en l’Informe d’Impacte Arqueològic han estat
incorporats en el “PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER GRAN

REP-2321

DE SANT ANDREU, TRAM 1, ENTRE RAMBLA DE FABRA I PUIG I EL CARRER DE
JOAN TORRAS, BARRI DE SANT ANDREU DE PALOMAR. DISTRICTE DE SANT
ANDREU. Clau natura: ACT17-00041”, el Servei d’Arqueologia de Barcelona considera

INFORME TÈCNIC DEL SERVEI D’ARQUEOLOGIA SOBRE EL ”PROJECTE

adient emetre un informe de supervisió tècnica de tipus B del present projecte.

EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER GRAN DE SANT ANDREU,
TRAM 1, ENTRE RAMBLA DE FABRA I PUIG I EL CARRER DE JOAN

En qualsevol obra/projecte és impossible tenir una certesa absoluta de les probables

TORRAS, BARRI DE SANT ANDREU DE PALOMAR. DISTRICTE DE SANT

restes arqueològiques que es puguin documentar, així com la seva extensió o naturalesa.

ANDREU. CLAU NATURA: ACT17-00041”

En el present cas es coneguda l’existència de nombroses restes arqueològiques, però no
es pot excloure la possibilitat de trobar-ne d’altres, les quals també s’haurien d’excavar i
documentar adequadament en cas de ser afectades. Donat el cas, la partida
pressupostària incorporada al projecte seria totalment insuficient, així com les jornades de

En relació al "PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER GRAN DE

treballs arqueològics, i per tant el Servei d’Arqueologia creu oportú emetre un informe de

SANT ANDREU, TRAM 1, ENTRE RAMBLA DE FABRA I PUIG I EL CARRER DE JOAN

supervisió tècnica de tipus B.

TORRAS, BARRI DE SANT ANDREU DE PALOMAR. DISTRICTE DE SANT ANDREU.
Clau natura: ACT17-00041”, el Servei d’Arqueologia de Barcelona emet un informe de

Ho informem als efectes oportuns,

supervisió tècnica de tipus B.
El present projecte incorpora tots els treballs d’excavació del subsòl de la memòria
constructiva que tindran una afectació directa o indirecta sobre les restes arqueològiques
descrites en l’Informe d’Impacte Arqueològic del 9 de febrer de 2017 emès pel Servei

Carme Miró i Alaix

d’Arqueologia de Barcelona.
Responsable del Pla Bàrcino
Servei d’Arqueologia
Barcelona, 8 d’agost de 2017

En tots aquests treballs es preveu un seguiment i control arqueològic, tal i com ho
reflecteix el projecte executiu i l’informe arqueològic del Servei d’Arqueologia de
Barcelona.
Creiem, que en els treballs descrits, es troba prou explicitat tot el que s’ha de fer, i per tant
no cal afegir res.
Segons el projecte executiu el pressupost previst pels treballs arqueològics és de
45.600€+IVA. El projecte executiu incorpora a la seva dotació pressupostària aquesta
valoració econòmica, i per tant no caldrà cap finançament extra per aquests treballs
arqueològics.
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Nom cogn

Nom cogn

Area d’Arqueologia Preventiva i Documentació
Servei d’Arqueologia de Barcelona – Institut de Cultura

Area d’Arqueologia Preventiva i Documentació
Servei d’Arqueologia de Barcelona – Institut de Cultura

Rull, 4, baixos
08000 Barcelona

Rull, 4, baixos
08000 Barcelona
2008-REP

2008-REP

INFORME TÈCNIC DEL SERVEI D’ARQUEOLOGIA SOBRE “PROJECTE

També caldrà incorporar una dotació equivalent (3.120€+IVA) com a partida

D’ELEVACIÓ DE PLATAFORMA DE LA CRUÏLLA DEL CARRER HORTA

alçada a justificar pels possibles treballs de documentació i excavació

AMB EL CARRER ALT DE MARINER”

arqueològica d’aquelles restes arqueològiques que es puguin documentar
durant els treballs previs de control i seguiment arqueològic.
Per tant la dotació pressupostària necessària pels treballs de seguiment i

En relació al "Projecte d’elevació de plataforma de la cruïlla del carrer Horta

control arqueològics seria de 6.240€+IVA.

amb el carrer Alt de Mariner” el Servei d’Arqueologia de Barcelona emet un
informe de supervisió tècnica de tipus D.
Els treballs previstos en el present projecte suposen una afectació parcial del

Possibles afectacions:

subsòl, en concret tasques de moviments de terres (nova caixa de paviments) i

Els treballs a realitzar en l’àmbit del present projecte, transcorren per un sector

clavegueram i recollida d’aigües (4 embornals).

on és coneguda l’existència de restes arqueològiques ja que tant en la

En cap d’aquests casos s’explicita el seguiment i control arqueològic dels

cartografia antiga com en les intervencions realitzades a la zona en els darrers

rebaixos a executar. Cal explicitar expressament en el projecte la

anys es documenten diferents elements d’alt interès patrimonial a tenir en

necessitat d’incloure un seguiment i control arqueològic dels treballs, tot

compte.

incorporant la contractació del personal tècnic especialista adient.

A continuació es detallen els elements patrimonials que es troben afectats

Creiem, com tots aquests treballs suposaran una afectació del subsòl dins

directament per aquest projecte:

d’una àrea amb elevada expectativa arqueològica, serà necessari preveure un

Nucli antic d’Horta 3: El nom del nucli històric prové de la família Horta, que va

seguiment arqueològic, tot incorporant la contractació del personal arqueològic

ser propietària del territori des de l'any 1036 fins al 1260. El primer document

adient.

escrit en referència explícita a la parròquia de Sant Joan d'Orta data del 18 de
març de 1095, i la primera església parroquial de Sant Joan d'Horta fou

El pressupost total previst al projecte (36.582,55€) no preveu els treballs de
1

seguiment arqueològic. Caldrà afegir un finançament extra (3.120€+IVA) per

consagrada el 12 de juny de 1260.

incorporar una partida pels treballs de control i seguiment arqueològic, els quals

La importància d’Horta al segle XIV amb la presència de nobles i mercaders,

es perllongaran durant 10 dies, segons els dies previstos en el Pla d’Obres que

creixeria al voltant del monestir de la Vall d’Hebron. Malgrat tot, el seu

comportaran rebaixos en el subsòl 2.

esplendor va arribar a finals del segle XVIII. Durant els segle XVI i segle XX,
l’abundància de l’aigua va fer créixer les nombroses bugaderies i posteriorment

1

Pressupost establert a partir de les tarifes orientatives del Servei d’Arqueologia de Barcelona, a raó de
26€/hora per 1 tècnic arqueòleg, i per l’elaboració de la memòria científica preceptiva (50% del temps
de treball de camp), tal i com específica la normativa vigent.

l’arribada del tramvia al 1901. La centralitat de la plaça d’Eivissa al nucli històric
d’Horta, nombrada així des de 1907, també va ser coneguda com la plaça del

2

Segons el Pla d’Obres es contemplen els següents treballs que afecten al subsòl, excavació manual i
moviment de terres i sanejament i canalitzacions. En total es calculen 10 dies, atès el solapament en el
temps dels diferents treballs.

3
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Nom cogn

Nom cogn

Area d’Arqueologia Preventiva i Documentació
Servei d’Arqueologia de Barcelona – Institut de Cultura

Area d’Arqueologia Preventiva i Documentació
Servei d’Arqueologia de Barcelona – Institut de Cultura

Rull, 4, baixos
08000 Barcelona

Rull, 4, baixos
08000 Barcelona
2008-REP

2008-REP

Progrés o plaça del Mercat, donat que durant molt temps va ser l'espai on

planxes de formigó armat, per a la seva utilització com a banys públics,

s'ubicava l'antic mercat d'Horta.

biblioteques o aparcaments. La majoria de refugis veïnals tenien un caràcter
provisional i efímer. La seva construcció es deuria al treball abnegat de civils no

Encara es present l’estructura del nucli antic al voltant de la plaça d’Eivissa

militaritzats, vells i, sobretot, dones i nens. Varen començar als barris amb una

amb un eixample residencial. L'antic municipi d'Horta, al nord de la ciutat de

gran tradició associativa i sense comprometre els ciments dels edificis, com per

Barcelona, tenia al moment de la seva annexió a la Ciutat Comtal, el primer de

exemple a les places públiques.

gener de 1904, un perímetre molt vast i limitava amb els municipis, també
independents, de Sant Gervasi de Cassoles (sud-oest), Gràcia (sud i sud-est),

Es coneix l’existència d’aquest refugi pel llistat de refugis antiaeris del 16 de

Sant Andreu de Palomar (est), ara agregats a Barcelona, i amb els de

juliol de 1938 publicat a l’Atles dels Refugis de la Guerra Civil espanyola a

Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès (nord).

Barcelona, editat per l’Ajuntament de Barcelona i CLABSA. En no tenir més
documentació

El nucli creat entorn a la segona meitat del segle XVIII i sobretot a partir del

de

l’estructura

defensiva,

ja

sigui

de

l’època

o

fruit

d’intervencions de documentació posterior, no es pot aportar més informació

segle XIX, entorn a la plaça Eivissa, malgrat que hi ha nuclis poblacions de
gran importància com Montbau, Sant Genís dels Agudells, Vall d'Hebrón, La
Clota, la Font del Gos, el Carmel i la Taxonera.

Mesures a aplicar

Refugi antiaeri núm. 0796-Carrer Mariner 4. Arran dels atacs aeris a la

Segons la legislació vigent en matèria patrimonial i d’estudis d’impacte

població durant la guerra civil (1936-1939), la Generalitat va organitzar la Junta

ambiental, caldrà que en el moment de redactar o executar qualsevol projecte

de Defensa Passiva que s’havia d’encarregar de la construcció de refugis

d’intervenció a la zona es contempli que si hi ha moviments de terra i

antiaeris. Per a la construcció d’aquests refugis es feia un projecte inicial i era

remocions en el subsòl, sigui del tipus que sigui, es tingui en compte i es valori

una brigada d’obrers de la pròpia Generalitat, i més endavant del propi

la importància patrimonial de la zona, preveient al llarg de tota la intervenció un

ajuntament, qui s’encarregava de la seva construcció. A mesura que anava

control arqueològic.

avançant la guerra, foren els mateixos ciutadans els que en feien l’execució
seguint els models establerts per la Generalitat. A Barcelona se’n construïren al

Degut a que es tracta d’una zona amb un interès patrimonial i on podrien

voltant de 1.400.

aparèixer restes arqueològiques durant l’execució de les obres, considerem
que aquestes s’hauran de dur a terme amb el seguiment d’un tècnic

De la majoria de refugis es coneix la ubicació aproximada, i una part del

especialitzat en arqueologia i sense cap tipus d’estudi previ. En tot cas

recorregut. És difícil tenir coneixement dels accessos, ja que alguns projectes

l’aparició imprevista d’algun element d’interès haurà de ser comunicat al Servei

no es van realitzar en la seva totalitat. Els primers refugis antiaeris construïts

d’Arqueologia l’Institut de Cultura de Barcelona. (93 256 41 97 / 93 256 41 90).

varen ser dissenyats per a la seva futura reutilització, principalment eren
galeries de mina que servirien per incorporar-les a la xarxa del clavegueram de

Si durant l’obra apareixen restes que calgui documentar es planificarà una

la ciutat. Els primers de grans dimensions, es varen condicionar amb les

intervenció arqueològica per tal de determinar la importància de les troballes i

4

procedir a la seva excavació i documentació.
Carta Arqueològica de Barcelona http://cartaarqueologica.bcn.cat/2795
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2008-REP
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Si en el transcurs de les obres apareixen restes arqueològiques, caldrà
Legislació i normativa d’obligat compliment

realitzar-ne la seva documentació que constarà d’una descripció exhaustiva de
la troballa, realització d’un aixecament planimètric i topogràfic amb plantes i

x

Decret 11/1988 de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental. Segons estableix l’article
2.1.c, els projectes que s’han de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental hauran
d’incloure un estudi d’impacte ambiental que referirà, entre d’altres aspectes, a
l’avaluació dels efectes previsibles directes i indirectes del projecte sobre patrimoni
historicoartístic i arqueològic.

x

Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural Català. (DOGC núm. 1807, d’11-101993). Tal i com disposa el Capítol IV “Normes específiques de protecció del Patrimoni
Arqueològic”, article 46.3, en la tramitació d’obres, instal•lacions o activitats que s’hagin
de sotmetre al procediment d’impacte ambiental, s’ha de sol•licitar informe al
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

x

Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic. (DOGC núm. 3594, de 13-3-2002) (Correcció d’errades DOGC núm.
3915, d’1-7-2003), segons estableix l’article 36.2, les declaracions d’impacte ambiental
de projectes que afectin restes arqueològiques o paleontològiques requereixen un
informe previ de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

seccions a escala, documentació fotogràfica, documentació dels elements
mobles que puguin existir.
Tot el treball de documentació haurà de ser supervisat per un arqueòleg i
caldrà presentar la documentació relacionada al Servei d’Arqueologia de
l’Institut de Cultura de Barcelona.
Per a la confecció del Projecte d’Intervenció Arqueològica corresponent, o bé
per ampliar les informacions de caire tècnic o administratiu caldrà contactar
amb un mes (30 dies) d’antelació a l’inici de l’obra amb el Servei d’Arqueologia
de l’Institut de Cultura de Barcelona. (93 256 41 97 / 93 256 41 90)
x

En el corresponent Projecte d’Intervenció Arqueològica s’especificaran els Plecs de
Condicions

Tècniques

de

necessari

acompliment

corresponents

a

l’actuació

Considerem que el “Projecte d’elevació de plataforma de la cruïlla del carrer

arqueològica a fer, així com tots aquells apartats i accions normatives derivades de
x

x

l’aplicació del Decret 78/2002 que regula els treballs.

Horta amb el carrer Alt de Mariner” no inclou les prescripcions arqueològiques

En qualsevol cas, caldrà preveure partides alçades, a justificar, per a totes aquelles

necessàries, d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni

tasques relacionades amb la neteja, consolidació i tractament de restes arqueològiques

Cultural Català, i tal com s’ha expressat anteriorment. Conseqüentment el

que hi puguin aparèixer, així com pels estudis i analítiques necessàries.

Servei d’Arqueologia de Barcelona emet un informe de supervisió tècnica de

D’acord amb l’article 4.4 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció

tipus D del projecte presentat.

del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 – 13/03/2002): “En el cas
d’intervencions que es facin en el subsòl d’edificis o en solars que confinin amb edificis
o amb obres públiques, hi ha de participar un/a arquitecte/a, a qui correspon de vetllar

Ho informem als efectes oportuns,

perquè els treballs arqueològics no afectin l’estabilitat de l’estructura dels edificis o les
obres públiques”. La promoció haurà de vetllar per l’acompliment d’aquest article.

x

D’acord amb els articles 16.3, 30, 31 i 32 del Decret 78/2002 de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 –
13/03/2002), cal valorar l’afectació de l’obra sobre les restes localitzades. En tots els
supòsits (conservació in situ, rebliment definitiu, trasllat o eliminació d’estructures)

Carme Miró i Alaix
Responsable del Pla Bàrcino
Servei d’Arqueologia de Barcelona
Barcelona, 24 de febrer de 2016

caldrà actuar d’acord a una proposta d’intervenció, la supervisió d’un arqueòleg i, si
s’escau, la intervenció d’un equip de treball. En darrera instància, haurà de ser la
Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya qui aprovi
definitivament la proposta.
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Promotor: NORVET – PROPERTY
DEVELOPMENT

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
BARCELONA (BARCELONÈS)

CARRER DELS ESCUDELLERS, 44 / CARRERS
DELS CÒDOLS, 3-5

Codi: 036/17
Març de 2017

PROJECTE
D’INTERVENCIÓ
ARQUEOLÒGICA

ANNEX 5. MODEL DE PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA (PIA)

PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DELS
ESCUDELLERS, 44 / CARRERS DELS CÒDOLS, 3-5

D’una manera molt resumida, podem dir que el lloc que ens ocupa té un alt

CIUTAT VELLA - BARCELONA

1. El lloc de la intervenció és al suburbium de la ciutat romana de Barcino,

interès històric i arqueològic ja que:

proper al sector on hi podria haver hagut la zona portuària.
2. Forma part d’una de les àrees d’ampliació de la ciutat en època medieval,

Tipus d’intervenció: control i excavació

al costat del mar. És a l’interior del recinte medieval de Barcelona, al costat

Codi: 036/17

de mar.
3. Aquest sector és sotmès a remodelació en època medieval i durant els
INFORME SOBRE ELS MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ

segles XVIII i XIX amb la construcció dels edificis actuals. Formava part de

a) Raons

l’antiga Vilanova del Còdols, gestada al primer quart del segle XII.
en una Zona d’Interès

4. Carrer dels Còdols, 6-8 1. La intervenció arqueològica realitzada al solar

Arqueològic i d’alt valor històric, per la qual cosa s’haurà de realitzar una

del C/ Còdols, 6-8 consistí en l’obertura de dos sondejos. El sondeig 1

Intervenció Arqueològica preventiva prèviament a la realització de les obres,

estava destinat a la ubicació d’una estació transformadora i l’altra a la

d’acord amb la normativa municipal i general en matèria patrimonial.

construcció d’un ascensor. El primer sondeig presenta una superfície de 21

L’ indret on es durà a terme l’actuació s’inclou

m2, assolint una profunditat màxima de 2’20 metres respecte el nivell de
circulació actual de l’edifici. Mentre que el sondeig 2, ha comportat
b)

Circumstàncies

l’excavació d’una superfície de 8’43 m2, assolint una profunditat màxima d’

Donat l’interès de l’indret trobem més que fonamentades les previsions sobre

1’30

la necessitat d’intervenir-hi arqueològicament com a seguiment de la

L’excavació arqueològica ha permès identificar, en el sondeig 1, la cambra

intervenció urbanística.

de cocció d’un forn de pa, i que se situa cronològicament entre inicis del

No cal que remarquem la importància que pot tenir l’estudi del subsòl

segle XVIII i mitjans del segle XIX.

d’aquest lloc, ja que es troba relacionat amb un sector històric molt important

En el sondeig 2 es van poder identificar diverses estructures muràries

per a Barcelona, com és el que ens ocupa. D’acord amb el promotor del

d’època moderna. Cal destacar les estructures de la segona meitat del

projecte, presentem el Projecte d’Intervenció Arqueològica per tal d’engegar

segle XIX que corresponen al moment de creació de la Banca Arnús, la

el procés de recerca preventiva necessari per a la localització i documentació

qual es perllongarà fins l’any 1948.

de les possibles restes patrimonials que puguin veure’s afectades per

metres

respecte

el

nivell

de

circulació

actual

de

l’edifici.

5. Carrer d’en Rull, 10-14 2: La intervenció arqueològica efectuada als solars

l’actuació urbanística, amb l’objectiu que marca la llei 9/93 del patrimoni

de les finques del carrer d’en Rull, Còdols i Nou de Sant Francesc, estigué

cultural català i el Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic.
1
2
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vinculat al projecte de construcció d’un edifici de nova planta aprofitant les

sondejos per a allotjar les fonamentacions de la nova coberta. Els resultats

façanes existents per tal d’acollir el CEIP Drassanes.

obtinguts

El procés d’excavació es basà en l'obertura de dues rases i un sondeig. La

Època romana: Es tracta d’una possible preparació de paviment de terra

oferir

una

seqüència

de

diferents

fases:

piconada que contenia material constructiu i ceràmica, que s’emmarca en

primera rasa feia 26 m. de llargària i 3 m. d’amplada a l’interior de la finca,

un

en una zona lliure d’edificacions. La segona rasa de 5,50 m. de llargada i

ventall

Època

2,50 m. d’amplada fou excavada en l’interior de la finca, enmig d’una zona

baix

cronològic
medieval:

que
Es

va
van

del

segle

documentar

II
murs

al

segle
i

un

V.
pou.

Època moderna: es documentaren murs, paviments i un dipòsit tot ells molt

porticada. El sondeig fou excavat a l’interior de la finca, que llinda amb el
carrer d’en Rull. Les seves dimensions foren de 3 m. de llargària i 2 m.

afectats per les construccions del segle XIX.

d’amplada.

Època contemporània: Es documenta l’entramat urbà originat a finals del

A la rasa 1000 es documentà una estructura funerària d’època romana, a

segle XIX i que es manté fins als nostres dies. Cal destacar-ne un conjunt

primera vista un mausoleu, amb un individu inhumat. Es tractava d’una

corresponent a un safareig públic, format per dues grans basses, i que

estructura de pedra escairada reomplerta amb morter de calç i pedruscall.

estigué en ús fins als anys 70 del segle XX.

D’època contemporània s’exhumaren unes estructures – pilars, paviments i

A l’àrea on s’havia de construir l’edifici únicament es van excavar les

uns murs perimetrals - que formaven part d’un possible soterrani, així com

riostes i encepats que sustentarien el nou edifici, exceptuant una petita

un dipòsit ple d’oli i brutícia.

àrea. Així els resultats foren molt difícils d’interpretar i es perdé l’oportunitat

En el sondeig 3000 també es documentà la part exterior d’una cantonada

de dur a terme una excavació sistemàtica. La major part d’estructures

pertanyent a una estructura que, pel material relacionat, de mateixa

documentades corresponien als murs de l’edifici del segle XIX els quals

cronologia que el mausoleu, podia assenyalar la presència d’una altra

afectaren greument les estructures anteriors. Es va poder detectar però,

estructura d’inhumació.

una fase constructiva del segle XIV, consistent en murs que formaven dues

Així, aquests resultats permeteren afirmar que sota els nivells moderns i

estances, amb diversos paviments de terra piconada. Entre els segles XV i

contemporanis existents a la finca, hi ha indicis de l’existència d’una

XVI es documenta una altra fase constructiva que únicament consisteix en

necròpolis del període romà, relacionada o formant part de les troballes

reformes de la trama urbana anterior.

documentades en el carrer Ample, al carrer d’Anselm Clavé i la plaça de

També d’aproximadament aquest moment es van documentar cinc

Joaquim Xirau.

enterraments en fossa simple que a tall d’hipòtesi es podrien relacionar
amb el convent de Sant Francesc.

6. Carrer d’en Rull, 10-14 3: Any 2010. La intervenció arqueològica va
consistir en l’excavació de riostes i encepats per a la fonamentació del nou

I per acabar, cal fer esment de la troballa de dos forns de característiques

edifici que havia d’albergar un CEIP.

morfològiques similars, però de diferents mesures. Són de planta circular
amb accés davanter i parets de maó. El forn més petit té unes mesures

El solar constava de dues zones clarament diferenciades: el pati i l’edifici.

aproximades de 2 m x 3,4m i pateix una reforma, en un espai curt de

Pel que fa al pati, es van dur a terme gairebé un centenar de petits
3

van
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temps, que reduirà encara més la seva capacitat. Només conservava la

De la majoria de refugis es coneix la ubicació aproximada, i una part del

cambra de combustió, mentre que la graella ja s’havia perdut.

recorregut. És difícil tenir coneixement dels accessos, ja que alguns

El forn més gran (5,5m x 3,3m) conserva la graella, la qual presenta forats

projectes no es van realitzar en la seva totalitat. Els primers refugis

quadrangulars en tota la seva superfície, que es taparien amb peces, en

antiaeris construïts varen ser dissenyats per a la seva futura reutilització,

funció del tipus de cocció que es desitgés. En ambdós casos es tractaria

principalment eren galeries de mina que servirien per incorporar-les a la

de forns per a la cocció de ceràmica i que estarien en ús entre finals del

xarxa del clavegueram de la ciutat. Els primers de grans dimensions, es

segle XVII i principis del segle XVIII.

varen condicionar amb les planxes de formigó armat, per a la seva
utilització com a banys públics, biblioteques o aparcaments. La majoria de

7. Edifici inclòs al Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històrico-Artístic de la

refugis veïnals tenien un caràcter provisional i efímer. La seva construcció

Ciutat de Barcelona del 1979: B, II, (fitxa 301)

es deuria al treball abnegat de civils no militaritzats, vells i, sobretot, dones

8. Edifici també inclòs dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni

i nens. Varen començar als barris amb una gran tradició associativa i

Arquitectònic i Catàleg del Districte 1-Sector Central, Nivell B, Element 89

sense comprometre els ciments dels edificis, com per exemple a les places

(identificador 575).

públiques.

9. Edifici característic del segle XVIII amb planta baixa i tres pisos. A la planta

Per la informació recollida a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de

hi ha dos portals de pedra d'arc escarser i entre ells un balconet

Barcelona, podria tractar-se dels següents refugis, dels quals no s’ha

sobreposat a una porta d'arc similar molt més petita. A cada pis hi ha dos

conservat els plànols i, si existeixen, encara no s’han pogut localitzar:

balcons i, entre ells, una finestra. Els balcons del primer són de llosana de

x

pedra i a la cornisa el canaló és de teules. Té esgrafiats ben conservats

Refugi antiaeri 1065 4 Carrer dels Escudellers, 69

emmarcant els balcons i, sobretot a la zona central, envoltant les finestres,

Es coneix l’existència d’aquest refugi pel llistat de refugis antiaeris del 16

on hi ha formes vegetals abarrocades i figures al·legòriques de sentit poc

de juliol de 1938 publicat a l’Atles dels Refugis de la Guerra Civil espanyola

clar. Al mur hi ha gravada la data 1769.

a Barcelona, editat per l’Ajuntament de Barcelona i CLABSA. En no tenir
més documentació de l’estructura defensiva, ja sigui de l’època o fruit

10. Arran dels atacs aeris a la població durant la guerra civil (1936-1939), la

d’intervencions de documentació posterior, no es pot aportar més

Generalitat va organitzar la Junta de Defensa Passiva que s’havia

informació.

d’encarregar de la construcció de refugis antiaeris. Per a la construcció
d’aquests refugis es feia un projecte inicial i era una brigada d’obrers de la
pròpia Generalitat, i més endavant del propi ajuntament, qui s’encarregava

c)

de la seva construcció. A mesura que anava avançant la guerra, foren els

Obra que motiva la intervenció
Projecte de rehabilitació integral d’edifici d’habitatges entre mitgeres a la

mateixos ciutadans els que en feien l’execució seguint els models

finca del núm. 44 del carrer dels Escudellers i núm. 3-5 del carrer dels

establerts per la Generalitat. A Barcelona se’n construïren al voltant de

Còdols, al districte de Ciutat Vella.

1.400.
4

923

Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/2489)

PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DELS
ESCUDELLERS, 44 / CARRERS DELS CÒDOLS, 3-5
CIUTAT VELLA - BARCELONA

Tipus d’intervenció: control i excavació
Codi: 036/17
LOCALITZACIÓ

a)

Descripció del lloc
Es tracta d’un solar situat en una zona de Ciutat Vella, un indret amb
terrenys quaternaris, situat al nucli antic de la ciutat.

Ubicació de la intervenció
b)

Situació exacta
La intervenció es situa a l’interior de la finca situada al núm. 44 del carrer
dels Escudellers, i el núm. 3-5 del carrer dels Còdols, a Barcelona.
Fitxa cadastral: 0113210-002.
Coordenades UTM ETRS89: X 431225.4 / Y 4581290.9

Emplaçament de la intervenció

924

Catàleg del Patrimoni Arquitectònic

Vista aèria (Foto Plànol 2013)

925

Full 113 dels Quarterons de Garriga i
Roca (1854), on es superposa l’àmbit
de l’actual finca objecte d’estudi, i
que es correspondria a diverses
edificacions del moment de diverses
cronologies.
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PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DELS
ESCUDELLERS, 44 / CARRERS DELS CÒDOLS, 3-5
CIUTAT VELLA - BARCELONA

Tipus d’intervenció: control i excavació
Codi: 036/17

PROJECTE D’INTERVENCIÓ
a)

Programa detallat dels treballs a realitzar
Es farà el control arqueològic de tots els rebaixos de terres inclosos dins del
projecte de rehabilitació integral d’edifici d’habitatges entre mitgeres al carrer
dels Escudellers, 44 i carrer dels Còdols, 3-5, al districte de Ciutat Vella. A
continuació es detallaran tots aquests treballs, els quals es faran tots sota
control arqueològic:
x Sanejament de paviments: es procedirà a enretirar la totalitat dels
paviments existents de la planta baixa, i procedir al seu sanejament
mitjançant l’excavació d’uns 30cms (compactació del terreny i nova
solera).
x Fonamentacions: s’executaran treballs per les noves fonamentacions
(encepats i riostes) de l’edifici. Aquests treballs també podran
comportar executar verificacions de les fonamentacions o sabates
existents, feines que també s’hauran de fer sota control arqueològic.
Les riostes tindran una amplada de 0,40m i una profunditat d’0,70m.
Els encepats seran de dimensions variables, 1,75x1,20x0,80m i
1,25x0,65x0,80m.
x Fossat ascensor: tot i que l’espai per al nou ascensor s’ubicarà a
l’actual espai on es situa la sabata de la grua existent, caldrà fer el

927

seguiment arqueològic de l’enderroc d’aquesta, per tal de documentar

Dins d’aquest PIR també s’inclouran els treballs a realitzar per la neteja i

l’existència de possibles restes arqueològiques en els talls o seccions

restauració dels esgrafiats de la façana principal de la finca al carrer dels

resultants de l’enderroc de la sabata. Aquestes possibles restes o

Escudellers, els qual daten del segle XVIII.

evidències arqueològiques hauran de ser documentades degudament.

En el cas de localització d’estructures arqueològiques, es valorarà la seva

x Xarxa d’aigües pluvials i residuals: es procedirà a fer el seguiment

entitat i importància. En tots els casos i en cas d’afectació per l’obra, la

arqueològic de les rases i arquetes sifòniques previstes per la nova

conservació, el trasllat o el desmuntatge d’aquestes estructures s’haurà de

xarxa del sistema d’evacuació d’aigües residuals i pluvials a nivell de

posar en consideració de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i

planta baixa. Aquestes rases tindran una profunditat variable.

Patrimoni de la Generalitat d’acord a allò que estableix el Decret 78/2002, de
5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i

Qualsevol altra remoció de terres dins l’àmbit de l’obra s’haurà de fer amb

paleontològic. Així mateix, abans de decidir qualsevol dels supòsits

control arqueològic.

esmentats més amunt, s’hauran de documentar les estructures localitzades.
Durant els treballs a realitzar a les parets mitgeres i façanes interiors de
En el cas de localitzar-se estructures arquitectòniques d’època contemporània

l’edifici (repicats), atès que estem en un edifici protegit patrimonialment (nivell

(clavegueres, dipòsits), es farà la documentació arqueològica corresponent i

B), caldrà procedir a la documentació gràfica de tots els murs que conformen

es procedirà al seu desmuntatge dins el mateix procés d’excavació

la finca original de finals del segle XVII i inicis del segle XVIII, així com les

arqueològica.

reformes posteriors del segle XIX. Aquesta documentació s’haurà de realitzar
mitjançant un sistema fotogramètric, i sota el seguiment de l’arqueòleg
director de la intervenció.
També serà necessari realitzar l’estudi de l’evolució arquitectònica de tot

b)

Metodologia i tècniques a emprar

l’edifici, des de finals del segle XVII fins a les seves darreres fases al segle
L’obertura del subsòl es farà tant mecànicament com de forma manual. Un

XIX. Aquest estudi evolutiu i arquitectònic de l’edifici complementarà l’estudi

cop es localitzin restes arqueològiques es procedirà a la seva excavació i

documental realitzat per Montserrat Villaverde 5. Aquest estudi evolutiu de la

documentació, utilitzant la metodologia adient segons el moment, decidida pel

finca serà realitzat per l’arqueòleg director.

director de la intervenció i amb el vist-i-plau del Servei d’Arqueologia de
La recuperació i restitució d’aquells murs originals que es vulguin integrar

Barcelona. El sistema de registre que s’utilitzarà serà l’estratigràfic.

dins de la nova estructura de l’edifici, amb la intenció de deixar-los vistos,
caldrà procedir a la seva neteja i reintegració adequada mitjançant la
contractació d’especialistes en restauració. Aquests treballs es descriuran a
posteriori en un Projecte d’Intervenció Arqueològica de Restauració i
Adequació (PIR), un cop hagin finalitzat els treballs d’excavació.
5

VILLAVERDE, M. (2007), Estudi històric de la finca del carrer dels Escudellers, 44 / Còdols, 3-5, Barcelona,
estudi inèdit.

928

x

PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DELS
ESCUDELLERS, 44 / CARRERS DELS CÒDOLS, 3-5

x

CIUTAT VELLA - BARCELONA
x
Tipus d’intervenció: control i excavació
Codi: 036/17
x
El Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Catalunya en compliment del Decret 78/2002, de
5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic, i d’acord amb el nou Manual d’estil per a l’elaboració de
memòries d’intervencions arqueològiques i/o paleontològiques, ha definit i
establert un nou protocol de mínims de la informació gràfica que s’entrega
conjuntament amb la memòria científica elaborada. Aquest protocol, Dibuix
arqueològic en format CAD-Memòries de les intervencions, és d’obligat
compliment per a tota la informació en format CAD que s’adjunta a les
memòries científiques, i que tenen com a destinatari el Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
Aquest nou protocol, inclòs al Manual d’estil per a l’elaboració de memòries
d’intervencions arqueològiques i/o paleontològiques, es pot consultar i
descarregar en PDF des de la pàgina web de la Tribuna d’Arqueologia del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia:
(http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/tribunadarqueologia/files/2013/01/manu
al-destil.pdf).
x
x

Criteris generals del treball de camp:
x

x

Tota intervenció arqueològica duta a terme a Barcelona es regirà
pels criteris específics del Servei d’Arqueologia de Barcelona, i per
allò establert en la normativa legal vigent sobre la matèria, a més
d’incorporar els nous criteris establerts en el Manual d’estil per a
l’elaboració de memòries d’intervencions arqueològiques i/o
paleontològiques del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya, incidint especial atenció en el protocol de
la informació gràfica.
Tota intervenció a Barcelona s’identifica amb un número de codi del
Registre d’Intervencions Arqueològiques del Servei d’Arqueologia
de Barcelona, el qual haurà de constar a tota la documentació, als
objectes extrets, als seus embalatges i als documents elaborats.

x
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Tota excavació arqueològica de subsòl es farà seguint la seqüència
estratigràfica real.
En el procés d’intervenció s’aniran identificant, numerant i
documentant totes les unitats estratigràfiques que siguin
diferenciables, així com totes les estructures que hi puguin
aparèixer.
Cada unitat estratigràfica i cada element estructural identificat tindrà
la seva numeració correlativa i identificativa i una fitxa d’identificació
i registre pròpia, i hauran d’estar tots relacionats, entre ells, amb
una seqüència cronostratigràfica global.
Totes les intervencions arqueològiques que es duen a terme dins
del terme municipal de Barcelona han de seguir el mateix sistema
de registre, per tal de poder disposar d’una base de dades
homogènia pel que fa al treball de camp i elaboració de resultats.
És per la qual cosa que:
 S’utilitzaran les fitxes de registre de camp del Servei
d’Arqueologia de Barcelona.
 Per documentar les restes antropològiques s’utilitzarà la fitxa
de registre d’enterraments del Servei d’Arqueologia de
Barcelona. Cada enterrament tindrà un numero diferenciat de
tomba, a l’hora que s’hauran de numerar les diferents UE que
configuren cada enterrament (restes humanes, possible fossa,
possible caixa, etc.)
 Per la recollida de mostres s’utilitzarà les fitxes proposades
des del Servei d’Arqueologia Barcelona.
 En qualsevol cas, si hom proposa un canvi o complement en
el sistema de registre o en algun punt dels models de fitxa a
emprar, aquest haurà de comptar amb el vist-i-plau del Servei
d’Arqueologia. En qualsevol cas haurà de ser compatible amb
el sistema de registre general.
Totes les fitxes elaborades s’hauran de lliurar informatitzades
(format Word o Acces) amb la memòria final de la intervenció.
Els treballs de tractament de dades i materials extrets en la
intervenció es realitzaran, sempre i quan no es pacti el contrari, en les
instal·lacions del Museu d’Història de Barcelona, al polígon de la
Zona Franca.
En general, els criteris utilitzats en els tractaments de neteja,
consolidació, restauració, extracció,… dels elements patrimonials
apareguts en el transcurs, conservats in situ o extrets, d’una
intervenció arqueològica hauran d’aplicar els criteris establerts en
els convenis internacionals sobre la matèria. En qualsevol cas,
caldrà tenir especial cura en la documentació dels treballs (fitxes
descriptives, productes utilitzats,…) seguint les normes establertes
des del Laboratori de Conservació i Restauració del Servei
d’Arqueologia de Barcelona.

x

x

x
x

x
x
x
x

Davant del dubte sobre la idoneïtat de qualsevol tractament,
sistema d’extracció, embalatge, ... dels objectes o estructures
apareguts, caldrà sol·licitar el vist-i-plau i l’assessorament tècnic
dels responsables del Laboratori de Conservació i Restauració del
Servei d’Arqueologia de Barcelona.
El contractista es veurà obligada a lliurar tota la documentació
extreta, tant la de camp com l’elaborada, escrita, gràfica, fotogràfica,
o alguna altra, amb negatius i originals, que serà propietat del Servei
d’Arqueologia de Barcelona.
L’adjudicatari no podrà fer ús o divulgació d’aquests documents i
estudis de forma total o parcial sense la comunicació i autorització
prèvia del Servei d’Arqueologia de Barcelona.
La persona responsable de la intervenció haurà de tenir una còpia
impresa del projecte d’intervenció arqueològica al lloc del treball de
camp.

x
x
x

Sistema de documentació planimètrica

x

El Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General d’Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya en
compliment del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament
de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, i d’acord amb el
nou Manual d’estil per a l’elaboració de memòries d’intervencions
arqueològiques i/o paleontològiques, ha definit i establert un nou
protocol de mínims de la informació gràfica que s’entrega conjuntament
amb la memòria científica elaborada. Aquest protocol, Dibuix
arqueològic en format CAD-Memòries de les intervencions, és d’obligat
compliment per a tota la informació en format CAD que s’adjunta a les
memòries científiques, i que tenen com a destinatari el Servei
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

x

Sistema de documentació fotogràfica:
S’hauran de fotografiar totes les unitats estratigràfiques de la intervenció.
x També seran necessàries fotografies de detall dels elements més
representatius.
x També caldrà fotografiar aquells elements o conjunts patrimonials
apareguts que necessitin d’algun tractament especial de
conservació o restauració, prèviament i posteriorment a l’actuació
sobre el bé, sigui moble o immoble.
x Tota la documentació fotogràfica es farà en format digital (.JPG o
.TIFF) amb una qualitat mínima de 300dpi i màxima de 600dpi.
Aquesta documentació s’haurà de lliurar obligatòriament dins d’una
carpeta d’imatges digitals annexa al document de la memòria
científica, en el moment que es faci entrega de la còpia en
CD/DVD. En cap cas s’acceptarà que les fotografies digitals
estiguin únicament inserides dins del document definitiu de la
memòria, ja sigui en format .DOC/.DOCX o .PDF.

Aquest nou protocol, inclòs al Manual d’estil per a l’elaboració de
memòries d’intervencions arqueològiques i/o paleontològiques, es pot
consultar i descarregar en PDF des de la pàgina web de la Tribuna
d’Arqueologia del Servei d’Arqueologia i Paleontologia:
(http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/tribunadarqueologia/files/2013/01/
manual-destil.pdf).
En la presentació impresa de la memòria, s’utilitzaran les escales
següents, sempre i quan no entri en contradicció amb la normativa
establerta per la Generalitat:
x
x

La planta tipus és a escala 1:20
Els plànols d’emplaçament seran a escala 1:2000 i 1:500
Les plantes generals de la intervenció a escala 1:200, 1:100 i 1:50
De totes les estructures excavades hi ha d’haver planta, secció i
alçat -si aquest és possible- a escala 1:20
Els detalls seran a escala 1:20, 1:10 i 1:5 depenent de la seva
magnitud
S’hauran de fer seccions de tots els talls, així com un mínim de
dues seccions volants perpendiculars del jaciment.
A la caràtula de cada dibuix s’ha d’indicar:
 Nom jaciment
 Codi intervenció
 Sector, àrea o àmbit si s’escau
 UE representades
 Cotes absolutes sobre el nivell del mar
 Escala Gràfica
Tota la documentació planimètrica elaborada haurà de ser lliurada
informatitzada (format .DWG i .PDF), adjuntant còpia a paper de
cadascun dels plànols en annex a la memòria final d’intervenció.
S’haurà d’adjuntar l’inventari corresponent de registre planimètric
(plantes, seccions, alçats). És necessari que totes les planimetries
de la intervenció es gravin a una carpeta del CD/DVD lliurat amb la
memòria científica. Cada plànol (format .DWG i .PDF) haurà d’estar
convenientment identificat amb el número d’inventari corresponent,
per tal de poder diferenciar-les correctament.

S’hauran de fer plànols topogràfics generals de resultats de la
intervenció, així com en relació al projecte urbanístic.
Totes les unitats estratigràfiques es dibuixaran i situaran en plantes
acotades.
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x
x

x

x

En els cos de la memòria en format digital les imatges
seleccionades poden ser d’una resolució més baixa (150dpi) amb la
finalitat d’evitar que l’arxiu resultant sigui excessivament pesat.
S’hauran d’adjuntar els inventaris corresponents de registre
fotogràfic. És necessari que totes les fotografies de la intervenció
gravades a la carpeta d’imatges digitals estiguin convenientment
identificades amb el número d’inventari corresponent, per tal de
poder diferenciar-les correctament.
S’haurà de fer un reportatge fotogràfic de qualitat dels objectes i
material arqueològic més representatiu.

Tot treball de conservació-restauració haurà de ser documentat
seguint el sistema de registre del Servei d’Arqueologia de
Barcelona.

Sistema de tractament de les restes antropològiques
x

Sistema de tractament d’objectes mobles:
x

x

Els objectes s’individualitzaran per UE dins de bosses diferenciades
en referència a les dimensions, material, fragilitat, singularitat,... En
general, cada bossa i/o caixa portarà la seva identificació bàsica:
 Nom jaciment
 Codi intervenció
 Sector, àrea o àmbit si s’escau
 UE
x La ceràmica es guardarà en bosses de plàstic de diverses mesures,
i aquestes dins de caixes normalitzades, que en el cas de
Barcelona correspondran al tipus TRILLA 75401 blanc, o
equivalent.
x No es transportarà cap bossa que no estigui dins de la seva caixa
de plàstic .
x El material constructiu es quantificarà a l’excavació i només es
guardarà una mostra significativa, o les peces que tinguin alguna
singularitat.
x El metall, el vidre i la matèria orgànica treballada, s’individualitzarà
peça a peça dins de bosses de tanca hermètica, i aquestes es
desaran en recipients hermètics de plàstic del tipus Tuperware o
similar.
x Tot objecte que pugui sofrir alteracions postextracció haurà de ser
tramès urgentment als laboratoris de conservació i restauració del
Servei d’Arqueologia de Barcelona per al seu tractament.
x La idoneïtat dels productes de conservació emprats i la metodologia
d’aplicació serà establerta d’acord amb els responsables del
Laboratori de Conservació i Restauració del Servei d’Arqueologia
de Barcelona.
x Tots els objectes apareguts en el procés d’excavació hauran de ser
transportats, a càrrec de l’obra, per al seu tractament a les
instal·lacions del Servei d’Arqueologia de Barcelona, d’acord amb
l’establert amb el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya

x

Caldrà, després de dur a terme el procés d’excavació i
documentació corresponent, que les restes antropològiques siguin
tractades seguint les indicacions tècniques dels responsables del
laboratori de conservació del Servei d’Arqueologia de Barcelona,
amb individualització d’extremitats, tronc i crani dins d’embalatges
apropiats
Quan sigui necessari per la seva fragilitat es duran a terme els
treballs de consolidació previs a l’extracció
En general, cada bossa i/o caixa portarà la seva identificació
bàsica:
 Nom jaciment
 Codi intervenció
 Sector, àrea o àmbit si s’escau
 UE

Sistema de recollida de mostres necessàries per a realitzar analítiques
x
x
x

En cas de ser necessari per la seva aportació al coneixement, es
recolliran mostres d’elements procedents de l’excavació per tal de
fer les anàlisis oportunes
Aquestes mostres, com qualsevol objecte hauran de ser
dipositades en els embalatges adients, i hauran d’estar
identificades externament.
En cas de dubte se seguiran les instruccions dels tècnics del Servei
d’Arqueologia de Barcelona.

Criteris per al tractament de dades i elaboració de la memòria científica:
Sistema de neteja i siglatge dels objectes
x
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S’haurà de netejar tot el material arqueològic segons les directrius
del Servei d’Arqueologia de Barcelona. Aquells materials que per
raó de la seva constitució o fragilitat, per exemple la matèria
orgànica, ossos treballats, metalls, vidre, pedra decorada, pintura
mural, mosaic... necessitin d’un tractament de conservació
específic, caldrà que siguin establerts els criteris d’acord amb el

x
x

Laboratori de Conservació - Restauració del Servei d’Arqueologia
de Barcelona.
S’haurà de posar sigles a totes les peces i restes trobades al
jaciment, indicar el número de codi, la referència estratigràfica i el
número de la peça.
El siglatge es farà amb tinta xinesa sobre una cartela de resina
acrílica, tipus paraloid.

determina la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Criteris per a la redacció del informe definitiu de la intervenció
El director de la intervenció arqueològica ha d’elaborar un informe que cal
lliurar al Servei d’Arqueologia de Barcelona en un termini mínim, a pactar
entre ambdues parts (de dos mesos, segons la normativa vigent). D’aquest
informe se n’han de lliurar 2 còpies impreses enquadernades i 2 còpies en
format digital (.PDF). En les còpies digitals, la planimetria s’haurà de
presentar en un doble format, .PDF i .DWG. Inicialment només es lliurarà una
copia completa sense enquadernar en paper o, preferiblement, digital (.PDF)
per a la seva revisió; quan es doni el vist-i-plau, es lliuraran les còpies
definitives. Des del Servei d’Arqueologia de Barcelona es trametrà l’informe,
com és preceptiu, al Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya.
x L’informe sobre els resultats de la intervenció arqueològica haurà
d’incloure:
 Localització
 Metodologia, resultats i valoració de la intervenció
 Descripció dels treballs realitzats
 Documentació gràfica (dibuixos i fotografies)
 Les conclusions preliminars, així com la primera adscripció
cronocultural i, si s’escau, l’inventari dels materials

Sistema d’inventari dels objectes
x
x
x

L’inventari del material arqueològic haurà de seguir el model del
Servei d’Arqueologia de Barcelona
Es lliurarà una còpia en suport informàtic (format .DOC/.DOCX o
.XLS/.XLSX) i una còpia impresa a paper
A l’hora de fer l’inventari hom separarà el material que s’hagi de
dibuixar i restaurar, així com aquell que tingui un valor a nivell de
museïtzació.

Sistema d’emmagatzematge definitiu del material arqueològic
x
x
x
x

x
x

x

x
x

Un cop el material sigui net, inventariat i siglat es guardarà pel seu
emmagatzematge definitiu.
La ceràmica es guardarà per UE, i dins de cada UE per tipus
ceràmics. Es separaran en bosses diferenciades les formes dels
fragments informes.
Si les UE no tenen gaire material es pot guardar més d’una UE en
una caixa, indicant-ho a l’etiqueta.
Els metalls, el vidre i la matèria orgànica es guardaran en
contenidors de plàstic hermètics (tipus Tuperware), per tal de
mantenir les condicions de conservació necessàries a cadascun
dels tipus.
Les etiquetes finals es faran en ordinador amb un model facilitat pel
Servei d’Arqueologia de Barcelona
Els materials que hagin de ser restaurats s’individualitzaran i
passaran al laboratori de conservació - restauració del Servei
d’Arqueologia de Barcelona, on seguiran el tractament específic per
cada cas.
Els materials que hagin de ser dibuixats i que formin part del
catàleg de la memòria definitiva s’individualitzaran en caixes
separades, ja que cada peça s’ha d’ingressar al fons del Museu
d’Història amb una identificació pròpia.
En qualsevol cas els criteris en aquest tema seran marcats pel
Servei d’Arqueologia de Barcelona
El material arqueològic recuperat, un cop net, classificat, inventariat i
siglat s’haurà de dipositar al Museu d’Història de Barcelona, tal com

x

Així mateix, caldrà elaborar i lliurar un informe detallat d’aquells
treballs de consolidació, conservació, extracció,… que s’hagin dut a
terme en el jaciment, en el qual s’hi haurà d’incloure:
 Descripció dels treballs realitzats i motius
 Metodologia, resultats i valoració de la intervenció
 Fitxat tècnic dels productes emprats
 Documentació gràfica (dibuixos i fotografies) amb
localització detallada de la zona d’actuació
 Recomanacions de seguiment o control del resultat de la
intervenció de conservació

Criteris per a la redacció de la memòria científica de la intervenció
x
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D’acord amb la normativa vigent en un termini màxim de dos
anys, a comptar des de l’acabament de la intervenció, el
director ha de presentar al Servei d’Arqueologia de
Barcelona una memòria dels treballs realitzats. Se n’han de
lliurar 2 còpies impreses i enquadernades i 3 còpies en
format digital (CD - .pdf). En les còpies digitals, la planimetria
s’haurà de presentar en un doble format, .PDF i .DWG.
Inicialment només es lliurarà una copia completa sense

enquadernar en paper o, preferiblement, digital (.PDF) per a
la seva revisió; quan es doni el vist-i-plau, es lliuraran les
còpies definitives. Una còpia de la memòria serà tramesa al
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya per a la seva aprovació.

c)

Temps d’execució
Es preveu que les diferents fases d’intervenció tinguin una durada de diversos
mesos a partir de la data de la resolució. D’altra banda, per les pròpies
característiques de l’obra, entre una i altra fase pot passar molt temps sense

x

x

A la memòria s’ha d’indicar:
 Nom del jaciment i nom dels autors de la memòria amb
la signatura del director, les dates de la intervenció i la
data de lliurament de la memòria.
 Situació de la intervenció
 Entorn geològic i geogràfic
 Les notícies històriques i les intervencions anteriors
 Les motivacions de la intervenció i els objectius
 La metodologia emprada
 Els treballs realitzats:
 Descripció
 Interpretació
 El
material
arqueològic
recuperat.
Valoració,
estadístiques i catàleg dels materials representatius
 Conclusions: interpretació de la intervenció i
l’emplaçament històric
 Bibliografia
Com a annexos es lliuraran:
 Inventari dels materials arqueològics i codi per la seva
interpretació
 Planimetries:
 Plànols de situació
 Topogràfics de la zona
 Plantes generals de la intervenció per fases
 Plantes detallades dels elements representatius
 Seccions i alçats
 Làmines del material representatiu
 Llistat de fotografies
 Fotografies representatives
 Fitxes UE informatitzades
 Altres estudis o analítiques realitzades dels materials
recuperats en el procés d’excavació (estudis
antropològics,
carpològics,
C14,
metal·lúrgics,
arqueobotànics,...)

activitat arqueològica; la previsió inicial és de 6 setmanes.
La data prevista per a l’inici dels treballs és el dia XXXXX de 2017.

d)

Personal necessari
Un tècnic arqueòleg, com a director de la intervenció. La peonada necessària
anirà a càrrec de l’empresa constructora.
Davant l’aparició de restes arqueològiques s’haurà de valorar la seva
afectació i entitat. En el cas que s’hagin d’excavar, s’haurà d’ampliar l’equip
de treball amb diferent personal (tècnic de suport, oficial, auxiliar) segons
correspongui per les característiques de les restes a excavar. També s’haurà
de preveure la participació de tècnics en dibuix arqueològic i topografia.
També s’ha de preveure tècnics en neteja, tractament i consolidació
d’objectes mobles i immobles i la participació de tots aquells especialistes que
l’entitat i el tipus de restes aconsellin.
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CONCEPTE

PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DELS
ESCUDELLERS, 44 / CARRERS DELS CÒDOLS, 3-5
CIUTAT VELLA - BARCELONA

Tipus d’intervenció: control i excavació

x
x
x

Codi: 036/17

PRESSUPOST ORIENTATIU PER DIA DE TREBALL
TARIFES

Auxiliar d'arqueologia

17,00 € / hora

Topografia i dibuix

22,00 € / hora

Treballs de neteja, tractament i
consolidació d’objectes

22,00 € / hora

No inclou l’IVA (21%), ni les DG (13%) ni el BI (6%).
No inclou la partida de Seguretat i Salut
Aquests tècnics intervindran en el moment que l’aparició de restes arqueològiques ho faci
necessari, i sempre a instàncies del Servei d’Arqueologia de Barcelona o del Servei
d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni la
Generalitat.

IMPORT

1 Tècnic arqueòleg

26 € / hora x 8

208,00 € / dia

Elaboració d’informes i Memòria
(50% del temps de treball de camp)

26 € / hora x 4

104,00 € / dia

x
x
x

PREUS UNITARIS DE REFERÈNCIA

x

D’acord amb l’article 10, apartat e) del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament
de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 –
13/03/2002), és obligació de la promoció: “Assegurar que la direcció de la intervenció

El pressupost no inclou l’IVA (21%), ni les DG (13%) ni el BI (6%).
El pressupost contempla jornades laborals de 8 hores.
Aquest pressupost no inclou ni la peonada que ha de realitzar l’obra, ni el trasllat de terres i runes
a l’abocador, tasques que aniran a càrrec dels promotors o de l’empresa constructora.

compleix les obligacions previstes a l’article 11.1, i en especial la consolidació del
material exhumat que ho requereixi i la realització de la memòria en el termini
establert”. L’article 11.1, sobre les obligacions de la direcció, en l’apartat f), diu:
Consolidar les peces obtingudes que ho requereixin, emprant mètodes i materials

Les tasques de neteja i siglat de material arqueològic estan inclosos en les

que no impliquin processos irreversibles ni posin en perill la integritat del bé.

despeses del treball de camp, ja que el Decret 78/2002, de 5 de març, de
x

Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic especifica que

Així, doncs, en compliment d’aquests articles, cal preveure una partida alçada, a
justificar, per a totes aquelles tasques relacionades amb la neteja, consolidació i

l’inventari del material s’ha d’incloure en l’informe previ que s’ha de lliurar abans de

tractament de restes arqueològiques. La partida proposada és de 2.500,00 €.

dos mesos després de finalitzar la intervenció. Així, doncs, el treball de camp inclou
x

aquestes tasques ja que es tracta d’un requisit de la normativa vigent.

Cal preveure una partida alçada, a justificar, per a estudis i analítiques. La partida
proposada és de 2.500,00 €. En l’hipotètic cas que apareguin enterraments, cal

Davant l’aparició de restes arqueològiques s’haurà de valorar la seva afectació i

preveure una partida de 300,00 € per als estudis antropològics de cadascun dels

entitat. En el cas que s’hagin d’excavar, s’haurà d’ampliar l’equip de treball amb

individus que s’exhumin, a banda d’altres analítiques que es puguin realitzar.

diferent personal (tècnic de suport, oficial, auxiliar) segons correspongui per les

x

característiques de les restes a excavar.

Des de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat va entrar en
vigor la Llei 2/24, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic (DOGC, núm. 6551, 30.01.2014). A l’article 43 s’estableix la “Taxa
per la tramitació de sol·licituds d’autorització d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques preventives o integrades en un projecte d’investigació”.

934

x

Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2015 que preveu un increment d’un 5% de les taxes (DOGC 6830 de 13.03.2015).
Actualment la taxa és de 21€.

x

D’acord amb l’article 4.4 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 – 13/03/2002):
“En el cas d’intervencions que es facin en el subsòl d’edificis o en solars que confinin
amb edificis o amb obres públiques, hi ha de participar un/a arquitecte/a, a qui
correspon de vetllar perquè els treballs arqueològics no afectin l’estabilitat de
l’estructura dels edificis o les obres públiques”. La promoció haurà de vetllar per
l’acompliment d’aquest article.

x

D’acord amb els articles 16.3, 30, 31 i 32 del mateix decret, cal valorar l’afectació de
l’obra sobre les restes localitzades. En tots els supòsits (conservació in situ,
rebliment definitiu, trasllat o eliminació d’estructures) cal actuar d’acord a una
proposta d’intervenció, la supervisió d’un arqueòleg i, si s’escau, la intervenció d’un
equip de treball. En darrera instància, haurà de ser la Direcció General d’Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya qui aprovi
definitivament la proposta.

x

Cal recordar que el director o directora de la intervenció arqueològica ha d’elaborar
un informe que cal lliurar al Servei d’Arqueologia de Barcelona en un termini màxim
de dos mesos, sempre que no s’hagi acordat un termini inferior (Decret 78/2002, de
5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic; art.
11.1.g). DOGC núm. 3594). Després de la corresponent revisió, des del Servei
d’Arqueologia de Barcelona es trametrà l’informe, com és preceptiu, al Servei
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

Josep Pujades i Cavalleria
Responsable d’intervencions arqueològiques
Servei d’Arqueologia de Barcelona
Institut de Cultura
Ajuntament de Barcelona
Barcelona, 8 de març de 2017
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projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.

DOCUMENT 3 PLECS

DOCUMENT 3
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x /HVQRYHVLQVWDOāODFLRQVVHPDIzULTXHVRUHPRGHODFLyGHOHVH[LVWHQWVV KDQG¶DMXVWDUDOVFULWHULV

&5,7(5,6*(1(5$/6'(02%,/,7$7
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HVWDEOHUWVSHO'HSDUWDPHQWGH5HJXODFLyGHOD'LUHFFLyGH6HUYHLVGH0RELOLWDWUHJXODGRU
VHPjIRUV6$,HVFRPHVHVHOqFWULTXHVWLSXVGHFDEOHMDWFROXPQHVEjFXOVDUPDULVHWF
x

(QSURMHFWHVG XUEDQLW]DFLyODWRWDOLWDWGHODLQIUDHVWUXFWXUDG REUDFLYLODVVRFLDGDDOHV
LQVWDOāODFLRQVGHVHPjIRUV WXEXODUVDUTXHWHV V KDXUjG DGDSWDUDODQRYDXUEDQLW]DFLy
WHQLQWHVSHFLDOFXUDGHPDQWHQLUDFFHVVLEOHVWRWHVOHVDUTXHWHV/HVDUTXHWHVLQFORXUDQHQOD
VHYDEDVHPDRQVJHURSHUWDOGHIDFLOLWDUHOVHXGUHQDWJH(QFDSFDVQRV RPSOLUDQHOVIRUDWV
GHOJHURDPEFLPHQW/HVWXEXODUVVHUDQWDSRQDGHVSHUWDOG HYLWDUTXHFHUWVDQLPDOV UDWROLQV
GUDFVHWF PDOPHWLQOHVLQVWDOāODFLRQV


x

(OVFULWHULVG REUDVHJXLUDQHQWRWPRPHQWO RUGHQDQoDPXQLFLSDOG REUHVLQVWDOāODFLRQVL
VHUYHLV&DOGUjIHUXQUHSODQWHLJLQLFLDOSHUWDOGHFRQFUHWDUDVSHFWHVUHODFLRQDWVDPEOD
LQVWDOāODFLyVHPDIzULFD

x

-XQ\

&DOWHQLUHQFRPSWHTXHDTXHVW'HSDUWDPHQWQRDGPHWUjHQFDSFDVTXHHOFDEOHMDWUHVXOWDQW
GHOHVPRGLILFDFLRQVWLQJXLHQWURQFDPHQWV6LFDOV KDXUjGHFDQYLDUHOFDEOHMDWQHFHVVDUL
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LQQHFHVVDULV VHUDQ FHJDWV L SDYLPHQWDWV WDQW VL HVWDQ HQ YRUHUD FRP VL HVWDQ HQ FDOoDGD 6L
HVWDQ HQ YRUHUD HV SDYLPHQWDUj DPE OD UDMRODDGHTXDGD L XWLOLW]DGD HQ HO SURMHFWH LVL pV HQ
SDYLPHQWRVLPLODUVHJXLQWHOPDWHL[SURFHGLPHQW
x

7RWVHOVVHPjIRUV QRXVRMDHQIXQFLRQDPHQW TXHUHJXOLQXQPRYLPHQWGHWHUPLQDW MDVLJXL
GHYHKLFOHVRGHYLDQDQWV DQLUDQFRQILJXUDWVFRPDJUXSLQGHSHQGHQWDOUHJXODGRU(QFDV
TXHVLJXLQHFHVVDULHOUHJXODGRUV KDXUjG DPSOLDUDPEQRYHVWDUJHWHVGHJUXSRILQVLWRW
VXEVWLWXLUSHUXQUHJXODGRUGHPpVFDSDFLWDW

x

(OSURMHFWHKDGHFRQWHPSODUXQHVWXGLFRPSOHWG HQJLQ\HULDGHWUjQVLWTXHDYDOLHOFRUUHFWH
IXQFLRQDPHQWGHOHVLQVWDOāODFLRQVVHPDIzULTXHVSODQWHMDGHV

x

4XDOVHYROPRGLILFDFLyRDPSOLDFLyGHOHVLQVWDOāODFLRQVGHUHJXODFLyGHWUjQVLWHVIDUjVHJRQV
OHVLQGLFDFLRQVGHO'HSDUWDPHQWGH5HJXODFLyGHO7UjQVLWGHVSUpVGHOUHSODQWHLJFRUUHVSRQHQW

x

&DOTXHGXUDQW727HOGHVHQYROXSDPHQWGHO REUDHOUHJXODGRUVHPDIzULFVLJXLVHPSUH
DFFHVVLEOHSHUWDOGHSRGHUIHUOHVRSHUDFLRQVGHPDQWHQLPHQWQHFHVVjULHV(OUHJXODGRU



GRQFVQRSRWTXHGDUWDQFDWGLQVGHO REUD
x

x

$TXHVW'HSDUWDPHQWUHFRUGDTXHV KDGHSUHYHXUHTXHHOVDUEUHVQRWDSLQVHPjIRUVQLHQHO

LQVWDOāODFLyGHILQLWLYDDO $6%8,/7

PRPHQWLQLFLDO TXDQHVSODQWLQLVLJXLQMRYHV QLTXDQHOVHXFUHL[HPHQWDYDQFL
x

(VUHFRUGDTXHXQFRSDFDEDGDO REUDFDOLQFRUSRUDULHQWUHJDUDDTXHVW'HSDUWDPHQWOD

x

/HVFROXPQHVVHPDIzULTXHVDQLUDQVHPSUHTXHVLJXLSRVVLEOHGLQVODSHoDGHSHGUDGHJXDO

&DODFWXDOLW]DUO LQYHQWDULGHUHJXODFLyGHOWUjQVLW VHPjIRUVFDQDOLW]DFLRQVHVSLUHVHWF 
VHJRQVOHVLQGLFDFLRQVGHOSOHFG HVSHFLILFDFLRQVWqFQLTXHVSHUDOPDQWHQLPHQWGHOSURJUDPD

GHOSDVGHYLDQDQWV

,1&$$ODPHPzULDGHOSURMHFWHDOSOHFLDOSUHVVXSRVWFDOGUjHVSHFLILFDUTXHpVQHFHVVDUL
DFWXDOLW]DUDTXHVWLQYHQWDUL

6(1<$/,7=$&,Ï


x /DVHQ\DOLW]DFLyGH%DUFHORQDV H[HFXWDVHJXLQWHOVGHWDOOVGHO0DQXDOGH6HQ\DOLW]DFLyGHOD
'LUHFFLyGH6HUYHLVGH0RELOLWDWLGHO DFWXDOLW]DFLyG DTXHVW
KWWSSURGPRELOLWDWVDPD]RQDZVFRPPDQXDOVHQ\XUEDQDEFQBSGI
x
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3HUFROāORFDUHOVVHQ\DOVV DSURILWHQVHPSUHTXHVLJXLSRVVLEOHIDQDOVLVHPjIRUVSHUHYLWDU
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GRVLILFDFLyGHJUPSHUWDOG LQFUHPHQWDUHOFRHILFLHQWGHOOLVFDPHQWDXQPtQLPGH
657VHJRQVQRUPD1/7

FROāORFDUQRXVSDOV6LpVQHFHVVDULXQQRXSDOVXSRUWKDGHVHUGHPPGHGLjPHWUHL
G DFHUJDOYDQLW]DW
x

x

G¶LQVFULSFLRQVpVGHGREOHFRPSRQHQW

(OWLSXVGHOOHWUDDXWLOLW]DUDHOVSDQHOOVFRPSOHPHQWDULVTXHDFRPSDQ\HQHOVVHQ\DOVGH
WUjQVLWKDGHVHU+HOYqWLFD%ROGFRQGHQVDGDDOFRPSRVDGDDPEXQDVHSDUDFLyHQWUH

x

FDUjFWHUVGHLHQPLQ~VFXOD
x

/DSLQWXUDSHUDOHVOtQLHVGHFDUULOVHWFHOVSDVVRVGHYLDQDQWVOHVIOHW[HVHOVORJRVLODUHVWD

/¶DQFRUDWJHPtQLPSHOVVHQ\DOVYHUWLFDOVVHUjGHFPDJDIDWDPEPRUWHUKLGUjXOLF
G¶HQGXULPHQWUjSLG DPLQ DPEXQDUHVLVWqQFLDPHFjQLFDGHNJFPDODSULPHUD
KRUDXWLOLW]DQWXQDUHODFLyPRUWHUDLJXDGH1RFDOIHUGDXGHIRUPLJy

&RPDQRUPDJHQHUDOODPLGDGHOVVHQ\DOVDWUDPDXUEDQDFRPSOHL[HQOHVVHJHQWVPLGHV
x

/DORQJLWXGLODVLWXDFLyH[DFWDGHOHVSDUDGHVG DXWRE~VV KDQGHFRQVHQVXDUDPEOD'LUHFFLy
GH6HUYHLVDOD0RELOLWDWLDPEO RSHUDGRUFRUUHVSRQHQW

x

/HVSDUDGHVG DXWRE~VKDXUDQGHVHJXLUHOVFULWHULVG DFFHVVLELOLWDWH[SRVDWVDO3ODGH3DUDGHV
eVQHFHVVDULH[HFXWDUHOVHQFDPLQDPHQWVDOHVQRYHVSDUDGHVLHOLPLQDUHOSDQRWHVWULDWGHOHV

x

SDUDGHVTXHGHVDSDUHL[HQ

6LHVFROāORTXHQQRXVVHPjIRUVPRGHO%DUFHORQDHOVVHQ\DOVYHUWLFDOVHVFROāORTXHQDQFRUDWV
GLUHFWDPHQWDVHPjIRULG¶XQGLjPHWUHGHFP7DQPDWHL[HOVVHQ\DOVDXQDWUDPDWLSXV

x

³FDVFDQWLF´WDPEpSRGHQVHUDPEXQGLjPHWUHGHFP
x

6LXQDSDUDGDGHEXVHVFROāORFDDPESODWDIRUPDRDOPLJG XQFDUULOEXVK VHQVHFDSWLSXV
G KRUDUL QRFDOFROāORFDUVHQ\DOVYHUWLFDOV1RFDOSLQWDUUHVDO HVSDLGHODSDUDGDEXV

/DGLVSRVLFLyFRUUHFWDGHOVVHQ\DOVVHJRQVOHVGLIHUHQWVFRPELQDFLRQVpV

x

1RpVQHFHVVDULLPSODQWDUVHQ\DOLW]DFLyYHUWLFDOG¶HVWDFLRQDPHQWDXWRULW]DWGHPRWRVSHUDXQ
QRPEUHPHQRUGHYXLWSODFHVG¶DSDUFDPHQWG¶DTXHVWWLSXVHYLWDQWDL[tXQDH[FHVVLYD
SUROLIHUDFLyGHVHQ\DOVDOFDUUHU

x

/DXELFDFLyGHOVFRQWHQLGRUVDL[tFRPOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOHVUHVHUYHVG HVWDFLRQDPHQWLHOV
JXDOVDODYLDS~EOLFDFDOFRQVXOWDUOHVDPEHO6HUYHLV7qFQLFVGH'LVWULFWH

x

/DXELFDFLyLVHQ\DOLW]DFLyGHOSDUTXtPHWUHVVHUjODTXHHVWDEOHL[L%60

x

eVQHFHVVDULDFWXDOLW]DUO LQYHQWDULGHVHQ\DOLW]DFLyVHJRQVOHVLQGLFDFLRQVGHOSOHF


x

G HVSHFLILFDFLRQVWqFQLTXHVSHUDOPDQWHQLPHQWGHOSURJUDPD,1&$$ODPHPzULDGHO
SURMHFWHDOSOHFLDOSUHVVXSRVWFDOHVSHFLILFDUTXHpVQHFHVVDULDFWXDOLW]DUDTXHVWLQYHQWDUL

(VQHFHVVDULFROāORFDUOHVSODTXHWHVGHQXPHUDFLyGHFDUUHUDOHVFUXwOOHVGHFDUUHUV
FHQWUDOLW]DWVSHUWDOG LQGLFDUDOVFRQGXFWRUVHOQRPLHOVQ~PHURVGHOFDUUHUDOTXHHVSRGHQ

x

LQFRUSRUDUVLJLUHQ1RPpVHVFROāORTXHQVLHOJLUHVWjSHUPqVVLKLKDVHPjIRULHQHOFRVWDW

7qFQLF)DFXOWDWLYHVGHVHQ\DOLW]DFLyKRULW]RQWDOYHUWLFDOLQIRUPDWLYDXUEDQDLDEDOLVDPHQWGH

GHODFDOoDGDGHVG¶RQHVUHDOLW]L
x

$ODFLXWDWGH%DUFHORQDVHVHJXHL[HQOHVHVSHFLILFDFLRQVHVWDEOHUWHVDO3OHFGH&RQGLFLRQV
VHJXUHWDWYLjULD

/DSLQWXUDKRULW]RQWDOSHUDOHVPDUTXHVG HVWDFLRQDPHQWpVDFUtOLFDDPEXQDGRVLILFDFLy





PtQLPDGHJUPLDPEDGGLFLyGHSDUWtFXOHVGHYLGUHGHFDQWHOOVDQJXORVRVDPEXQD
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x eVG¶DSOLFDFLyHO'HFUHWGHGHPDUoGHGHVSOHJDPHQWGHOD/OHLGH
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FDOIHUVHUYLUOHVPHVFOHVELWXPLQRVHVHQO¶jPELWGHSDVGHOVYHKLFOHVV¶KDGHIHUDPEXQD
VROXFLyFODUDPHQWGLIHUHQWGHOHVTXHHVIDQVHUYLUHQOHVFDOoDGHVYLjULHVSHUH[HPSOH
DJORPHUDWVGHFRORURDPEDOJXQWUDFWDPHQWHQODVHYDVXSHUItFLHFRPDUDHOJUDQDOODW
ODWHUDOVGHO3JGH*UDFLDDQ\ 

GHQRYHPEUHGHSURPRFLyGHO¶DFFHVVLELOLWDWLVXSUHVVLyGHEDUUHUHVDUTXLWHFWzQLTXHVL
G¶DSURYDFLyGHO&RGLG¶DFFHVVLELOLWDWLHO5'GHG¶DEULO³SRUHOTXHVHDSUXHEDQ

x

ODVFRQGLFLRQHVEiVLFDVGHDFFHVLELOLGDG\QRGLVFULPLQDFLyQGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG

WRWFDVGHPDWHULDOVGLYHUVRVDPEFURPDWLVPHVLPLODU/HVVROXFLRQVGHIUDQJHVPROWFODUDPHQW

SDUDHODFFHVR\XWLOL]DFLyQGHORVHVSDFLRVS~EOLFRVXUEDQL]DGRV\HGLILFDFLRQHV´LHO5'

GLIHUHQFLDGHVTXHV¶KDQSRVDWHQSUjFWLFDHOV~OWLPVDQ\VHQPROWVEDUULVGHODFLXWDWHVWDQ

GHGHQRYHPEUH³SRUHOTXHVHUHJXODQODVFRQGLFLRQHVEiVLFDVGHDFFHVLELOLGDG

GRQDQWDOJXQVSUREOHPHVG¶LQWHUSUHWDFLyUHVSHFWHGHODSULRULWDWGHOYLDQDQW(OVFDUUHUVDPE

\QRGLVFULPLQDFLyQSDUDHODFFHVR\XWLOL]DFLyQGHORVPRGRVGHWUDQVSRUWHSDUDSHUVRQDVFRQ

FHUWWUjQVLWLSRFVYLDQDQWVDFDEHQIXQFLRQDQWFRPFDUUHUVVHJUHJDWVFRQYHQFLRQDOVDPE

GLVFDSDFLGDG´
x

O¶DJUHXMDQWGHTXHHOVYLDQDQWVHQWUHILWRQVLIDoDQDGLVSRVHQGHPHQ\VHVSDLTXHHQO¶DQWLJD

eVG¶DSOLFDFLyOD/H\GHLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVQRGLVFULPLQDFLyQ\DFFHVVLELOLGDG

YRUHUDSRGHQWHQWUDUHQO¶jPELWGHOYHKLFOHVGHFRSLSHUWDQWDPESUREOHPHVGHVHJXUHWDW

XQLYHUVDOGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG /,21'$8 

$OJXQVFRQGXFWRUVLGHQWLILTXHQDTXHVWPRGHOFRPDFDUUHURQHOOVWHQHQFHUWDSULRULWDWL

x

eVG¶DSOLFDFLyOD2UGHQ9,9

x

(QHOVXSzVLWGHTXHHVFROāORTXLXQQRXSDQRWDOHVYRUHUHVDTXHVWKDXUjGHFRPSOLUDPEOD

SRVVLELOLWDWGHFLUFXODUDYHORFLWDWVLQDGHTXDGHV
x

,QFORXUHĞůĐŽŶĐĞƉƚĞĚĞ͞ǀŽƌĞƌĞƐƉĂƐƐĂŶƚƐ͟ĞŶůĞƐĚĞůŝŵŝƚĂĐŝŽŶƐĚĞƐƵƉĞƌŝůůĞƐŝǌŽŶĞƐ

ϯϬ͘

1RUPD81(LDFUHGLWDUXQDUHVLVWqQFLDDOOOLVFDPHQW!
x

6XEVWLWXLUOHVVHFFLRQVGH³IUDQJHVGLIHUHQFLDGHV´SHUVHFFLRQVG¶XQVROPDWHULDO SHoD RHQ

x

(OVHQFDPLQDPHQWVGHSDYLPHQWHVWULDWSRGRWjFWLOTXHFRQGXHL[HQDXQSDVGHYLDQDQWV

ŽŶƐŝĚĞƌĂƌƋƵĞůĞƐĐƌƵŢůůĞƐŝŶƚĞƌŶĞƐĂĂƋƵĞƐƚƐăŵďŝƚƐ;ƐƵƉĞƌŝůůĞƐŝǌŽŶĞƐϯϬͿŚĂŶĚĞ
ƚĞŶŝƌƵŶĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĂĚĞΗǀŽƌĞƌĂΗĞŶƚŽƚůΖĞƐƉĂŝĚĞůĂĐƌƵŢůůĂ͘

VHPSUHKDQGHWHQLUO RULJHQHQODIDoDQDGHO HGLILFDFLy'HVGHXQDGLVWDQFLDQRLQIHULRUDOV
VHWPHWUHVGHO LQLFLGHODUDPSDGHOJXDOWLQGUDQXQDGLUHFWULXSDUDOāOHODDOLWLQHUDULGHOSDVGH

x EŽĞƐƌĞĐŽŵĂŶĂƵƚŝůŝƚǌĂƌůůĂŵďŽƌĚĞƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſƉĞƌĂǀŽƌĞƌĞƐŽƉĞƌĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĞƐ

YLDQDQWVLFHQWUDGDDPEHOJXDOHQWUHYRUHUDLFDOoDGD
x

ƷŶŝƋƵĞƐƉĞƌƉƌŽďůĞŵĞƐĚ͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚŝĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚǀŝăƌŝĂ͘

(OVVHPjIRUVGHOVSDVVRVGHYLDQDQWVGLVSRVDUDQG DYLVDGRUVDF~VWLFVQRUPDOLW]DWVDFFLRQDWV
SHUFRPDQGDPHQWDGLVWjQFLD




3/$7$)250(6Ò1,48(6


x (QFDUUHUVGHSODWDIRUPD~QLFDFDOSULRULW]DUHOGLVVHQ\XQLWDULSHUDDIDYRULUHOFDUjFWHUGH
FDUUHUGHSULRULWDWGHYLDQDQWVLFRQWURODUDL[tODYHORFLWDWGHOVYHKLFOHVSHUUHGXLUHOVDFWXDOV
FRQIOLFWHVGHVHJXUHWDWYLDULD³/DLPDWJHIRUPDOSUHIHULEOHPHQWKDGHVHUODG¶XQFDUUHUGH

YLDQDQWVpVDGLUXQ~QLFPDWHULDORYDULVPDWHULDOVG¶DVSHFWHLFURPDWLVPHVLPLODU´(VWUDFWD
GHGHIXJLUGHOVFULWHULVGHGLVVHQ\TXHWHQHQHOVFDUUHUVVHJUHJDWVFRQYHQFLRQDOV4XDQHO
SDYLPHQWHVFROOLWpVGHSHoDHVIjFLOJDUDQWLUODXQLWDWGHWUDFWDPHQWGRQFVpVSRVVLEOH
FRPSOLUDGHTXDGDPHQWHOVUHTXHULPHQWVEjVLFVGHYLDQDQWVYHKLFOHVLH[SORWDFLyGHVHUYHLV6L
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01 - REGULACIÓ
Semàfors

Vehicles ambre
amb lluminària de
diàmetre 200 mm
(11-200 A)

Vehicles ambre
amb fletxa i amb
lluminària de
diàmetre 200 mm
(11-200 A F)

Vehicles ambre
amb lluminària de
diàmetre 300 mm
(11-300 A)

Vehicles ambre
amb fletxa i
lluminària de
diàmetre 300 mm
(11-300 A F)

Vehicles ambre,
ambre amb
lluminària de 100
mm
(12-100 AA)

Vehicles ambre
amb fletxa i amb
lluminària de 100
mm
(12-100 AA F)

vehicles roig, verd
amb lluminària de
100 mm
(12-100 RV)

Vehicles ambre,
ambre amb
lluminària de 200
mm
(12-200 AA)

Vehicles ambre,
ambre amb fletxa
i amb lluminària
de 200 mm
(12-200 AA F)

Vehicles ambre,
ambre amb
lluminària de
diàmetre 300 mm
(12-300 AA)

Vehicles ambre,
ambre amb fletxa
i amb lluminària
de diàmetre 300
mm
(12-300 AA F)

Vehicles de tres
colors: roig, ambre
i verd amb
lluminària de
diàmetre 100 mm
(13-100 RAV)

Vehicles de tres
colors: roig, ambre
i verd amb fletxa i
lluminària de
diàmetre 100 mm
(13-100 RAV F)

Vehicles roig,
ambre, ambre amb
lluminària de 200
mm
(13-200 RAA)

Vehicles de tres
colors: roig, ambre
i verd amb
lluminària de
diàmetre 200 mm
(13-200 RAV)

Vehicles de tres
colors: roig, ambre
i verd amb fletxa i
amb lluminària de
diàmetre 200 mm
(13-200 RAV F)

Vehicles roig,
ambre, ambre amb
fletxa i amb
luminària de
diàmetre 200 mm
(13-200 RAA F)

Vehicles de tres
colors: roig, ambre
i verd amb
lluminària de
diàmetre 300 mm i
de 200 mm
(13-300 200 RAV)

Vehicles de tres
colors: roig, ambre
i verd amb
lluminària de
diàmetre 300 mm
(13-300 RAV)

Vehicles amb
Fletxa 13-300
(verd-ámbar-verd)
(13-300 RAV F)

Vehicles de tres
colors: roig, ambre
i verd amb fletxa i
amb lluminària de
diàmetre 300 mm i
de 200 mm
(13-300-200
RAVF)

Quatre cossos per
vehicles de tres
colors: roig, ambre
i verd amb
lluminària de
diàmetre 200 mm
(43-200 RAV)

Bicicletes d'un sol
color: ambre amb
lluminària de 100
mm
(Bici 11-100 A)

Bicicletes d'un sol
color: ambre amb
lluminària de 100
mm i fletxa
(Bici 12-100 A F)

Bicicletes de dos
colors: roig i ambre
amb lluminària de
100 mm
(Bici 12-100 RA)

Bicicletes de dos
colors: roig i ambre
amb fletxa fixe i
amb llumin. de
100mm
(Bici 13-100 RAF)

Bicicletes de dos
colors: roig i verd
amb lluminària de
100 mm
(Bici 12-100 RV)

Bicicletes de dos
colors: roig i verd
amb fletxa fixe i
amb llumin. de 100
mm
(Bici 13-100 RVF)

Bicicletes de dos
colors: roig i ambre
amb lluminària de
200m
(Bici 12-200 RA)

Bicicletes de dos
colors: roig i ambre
amb fletxa fixe i
amb llumin. de
200m
(Bici 13-200 RAF)

Bicicletes de dos
colors: roig i verd
amb lluminària de
200 mm
(Bici 12-200 RV)

Bicicletes de dos
colors: roig i verd +
fletxa fixe amb
lluminàries de
diàmetre 200 mm
(Bici 13-200 RVF)

Bicicletes d'un sol
color: ambre amb
lluminària de 200
mm
(Bici 11-200 A)

Vianants de dos
colors: roig i verd
amb lluminària de
200 mm
(Via 12-200 PPC)

Camí Escolar
(CE 12-200 RV)

Camí Escolar amb
dispositiu per
invidents
(CE+Inv 12-200
RV)

Vianants i
bicicletes de dos
colors: roig i verd
amb lluminària de
200 mm
(Via+Bici 12-200
RV)

Vianants i
bicicletes de dos
colors: roig i verd
amb lluminària de
200 mm amb
dispositiu per
invidents
(Via+Bici+Inv 12200 RV)

Vianants de dos
colors: roig i verd
amb lluminària de
200 mm amb
dispositiu per
invidents
(Via+Inv 12-200
RV)

Vianants de dos
colors: roig i verd
amb lluminària de
200 mm i
comptador
(Via+Comp 12-200
RV)

Vianants i
bicicletes de dos
colors: roig i verd
amb lluminària de
200 mm amb
dispositiu per
invidents i comp
(Via+Bic+Inv+Co
m 200 RV)

Semàfor d'un
color: ambre amb
lluminària diameter
200 mm
(Bus 11-200 A)

Semàfor d'un
color: ambre,
ambre amb
lluminària diàmetre
200 mm
(Bus 12-200 AA)

Semàfor tres
colors: roig,
ambre, verd amb
lluminària diàmetre
200 mm
(Bus 13-200 RAV)

Element Auxiliar

Mòdul Sonor per a
Invidents
(Invidents)

Polsador de
Vianants
(Polsador)

Display Polsador
(DispPolsador)

Vehicles roig, verd
amb fletxa i amb
lluminària de 300
mm
(12-300 RV F)

vehicles roig,
ambre, ambre,
amb lluminària
de 100 mm
(13-100 RAA)

Semàfor tramvia
(Tramvia 12-200)

Regulador

Comptador de
Temps per
Vianants
(Comptador)

Regulador
(Regulador)

SAI
(SAI)

Controlador de
Carril Multiús
(ConMultius)

02 - SUSTENTACIÓ
Columnes

Armaris

Bàcul

Columna 800

Columna 2000

Columna 2400

Columna 4000

Màstil

Armari Gran

(Baculo)

(Col800)

(Col2000)

(Col2400)

(Col4000)

(Mastil)

(ArmarioDob)

Armari amb
Suport

Escomesa

Armari amb
Suport

(ArmarioSim) (ArmarioCom)

Altres
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Semàfors

Fanal

Escomesa

SSE Doble

SSE Simple

Fanal

(Acometida)

(SseDBL)

(SseSMP)

(Fanal)

Vehicles roig,
ambre, ambre
amb fletxa i amb
lluminària de 100
mm
(13-100 RAA F)

projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.
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1.

L'Ajuntament de Barcelona impulsa el desenvolupament d'un Protocol de
Projectes amb la finalitat d'aconseguir una millor gestió dels recursos i realitzar una
coordinació de la informació de tots els projectes arquitectònics, urbans o
d'infraestructures que es desenvolupen a la ciutat.

ÍNDEX
1.
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2.

Normativa d’aplicació .............................................................................. 5

3.

Senyalització Fixa ................................................................................... 6

Objecte

Aquest document fixa els criteris generals, que s'hauran d'aplicar a tots els
projectes bàsics i executius d'urbanització, infraestructures o d'infraestructures amb
elements d'urbanització; que dissenyen, modifiquen i/o milloren la senyalització vial
de la ciutat de Barcelona, amb apartats específics de senyalització fixa i
senyalització provisional.

Ubicació ........................................................................................................ 6
Senyalització de Codi ............................................................................... 6
Senyalització d’Orientació ......................................................................... 7

A més també fixa els formats de lliurament de plànols as-built per facilitar
l’actualització dels diferents inventaris municipals, tant cartogràfic com de
senyalització i altres elements urbans.

Tipus, dimensions i característiques tècniques ............................................ 8
Senyalització de Codi ............................................................................... 8
Senyalització d’Orientació ....................................................................... 11
Senyalització Horitzontal ......................................................................... 18
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Senyalització Provisional ...................................................................... 19
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Reserves de càrrega i descàrrega .......................................................... 28
Reserves de Bicicleta ............................................................................. 29
Carril bus................................................................................................. 31

6.

Plànols as-built...................................................................................... 32
Àrea d’actuació, dades de l’obra i amidaments .......................................... 33
Cartografia municipal topogràfica ............................................................... 34
Senyalització Vertical ................................................................................. 35
Senyalització Horitzontal ............................................................................ 36

ANNEX: Biblioteca de cèl·lules / blocs ........................................................... 39
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2.

3.

Normativa d’aplicació

La senyalització de Barcelona s'executarà seguint les directrius definides al
Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona i les seves
actualitzacions anuals, publicat pel Departament de Senyalització de la Direcció de
Mobilitat:

Senyalització Fixa

Ubicació
Senyalització de Codi
x

Els pals de suport s’han de col·locar a 0,80 m de la línia exterior de la
vorera. En conseqüència, per voreres d’amplades inferiors a 1,80 m, els
senyals s’hauran de instal·lar en banderola amb pal col·locat a tocar a la
façana. En cap cas es col·locaran al mig de la vorera ni interferiran en el
pas dels vianants.

x

Els senyals verticals es col·locaran a una alçada lliure de 2,60 m respecte
el terra per evitar actes vandàlics. La distància mínima de l’exterior dels
senyal amb la calçada serà de 50 cm.

http://ajuntament.barcelona.cat/habitaturba/sites/default/files/Manual_senyalitzacio_urbana_Barcelona.pdf

Pel que fa a carrils bici es seguiran els criteris marcats pel Manual de
disseny de carrils bici de Barcelona, publicat al 2016 per la Direcció de Serveis de
Mobilitat:

Criteri per a la col.locació de senyals de codi

http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/ManualCarrilBici2016.pdf

6
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Senyalització d’Orientació
x

x

Tipus, dimensions i característiques tècniques

Els pals de suport s’han de col·locar a 1,20 m de la línia exterior de la
vorera. En cap cas es col·locaran al mig de la vorera ni interferiran en el
pas dels vianants.

x

Els mòduls es col·locaran a una alçada lliure de 2,60 m respecte el terra
per evitar actes vandàlics. La distància mínima de l’exterior dels senyal
amb la calçada serà de 60 cm.

Els suports dels senyals verticals seran d’alumini estriat de diàmetre
60 mm, de 4 mm d’espessor, pintat amb pintura de pols de polièster amb
color RAL 7037. En cap cas s’acceptaran suports de secció rectangular.

x

L’ancoratge mínim pels senyals verticals serà de 20 cm agafat amb
morter hidràulic d’enduriment ràpid (2 a 5 min.), utilitzant una relació
morter/aigua de 3/1. No cal fer dau de formigó.

x

La senyalització vertical serà d’alumini amb doble pestanya, HI (High
Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm
d’espessor.

x

Com a norma general, la mida dels senyals a trama urbana compleixen
les següents mides:

Senyalització de Codi

Criteri per a la col.locació de senyals d’orientaciói

Mida dels senyals
8
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x

x

El color de la cara posterior dels senyals serà el RAL 7037 (gris pols) i
a més tots els senyals hauran de portar el marcatge CE, de conformitat
amb la Norma UNE EN 12899-1:2010 i la directiva 89/106/CEE, l’escut de
l’Ajuntament de Barcelona i la data de fabricació.

x

Tanmateix, els senyals a col·locar a una trama tipus “casc antic”, amb
carrers de menys de 8 m d’amplada, també seran de diàmetre 40 cm. A
més s’ancoraran a mur amb mènsula

x

El tipus de lletra a utilitzar als panells complementaris que acompanyen
els senyals de trànsit ha de ser Helvètica Bold condensada al 80 %,
composada amb una separació entre caràcters de 5%,, i en minúscula.

Als nous semàfors model Barcelona, els senyals verticals es col·locaran
ancorats a semàfor amb peça d’adaptació de fosa d’alumini i amb un
diàmetre de 40 cm.

Tipus de lletra

Detall de peça d’adaptació de senyal a semàfor

Col.locació de senyals ancorats en semàfors

10
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Senyalització d’Orientació
Ancoratge
Suports
x

x

El suport serà de secció cilíndrica, totalment acanalat, de diàmetres
variables i portaran corredisses telescòpics amb l'objecte de permetre
afegir o retirar indicadors respectant alçada mínima i una millor fixació de
la placa al pal, impedint així la rotació o moviment dels indicadors
instal·lats.

La part superior haurà d’estar protegida amb un tap
d’ABS i els tapajuntes dels suports telescòpics i
embellidors hauran de ser també d’ABS per assegurar
la impermeabilitat d’aquest.

x

Les dimensions dels pals seran dependents del
nombre de mòduls a subjectar i s'ajustaran a les de la
següent taula de normalització:
DIÀMETRE
90 mm
114 mm
140 mm
168 mm

Categoria
Moment admissible (kN x m)
Diàmetre del suport

MC
5,0
90

Els suports s’implantaran al terra mitjançant soles de fundició de ferro
galvanitzat en calent 80 micres, formades per dos semicollarins iguals
fixats amb cargoleria units al dau de formigó mitjançant perns d’ancoratge
zincats, posicionats amb una plantilla.

x

Les dimensions mínimes dels perns (Ф, L i P) i les seves separacions (d)
s’ajustaran a la taula següent:
DADES
PERNS

Realitzats en alumini extrusionat (aliatges 6063, 6106, 6005, o de
similars característiques) i posteriorment lacats amb pols-polièster
termoendurible, amb aplicació electrostàtica i polimeració a 200º, amb un
gruix d’unes 60-70 micres i color RAL 9007.

x

x

)

(m)
d (m)
L (m)
P (m)

MC
16
0,16
0,30
0,10

SUPORT TIPUS
MD ME
MF MG
16
20
20
24
0,20 0,23 0,23 0,27
0,40 0,45 0,70 0,70
0,10 0,10 0,10 0,15

MH
30
0,27
0,80
0,15

CATEGORIA
MC
MD ME
ME MF MG
MH

MD
10,0
114

ME
15,0
114/140

MF
25,0
140

MG
35,0
140/168

MH
50,0
168

12
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Fonaments

Mòduls Indicadors

x

Els fonaments de les plaques o plafons seran de formigó del tipus HM20.

x

x

Les dimensions mínimes dels fonaments en funció dels suports seran les
reflectides a la taula següent:

Els mòduls indicadors seran panells d’alumini construïts amb un perfil
perimetral que consta de les parts rectes fetes en aleació d’alumini
6060T5, que incorpora els rails per fixar les abraçadores, i de les parts
corbes (radi 50 mm.) fetes amb aleació d’alumini 6060T51, amb una part
davantera d’alumini de gruix 16/10e, d’aleació d’alumini 1050 A.H. 287. i
una altra al darrera d’iguals característiques, formant un calaix tancat. Tot
el conjunt estarà lacat amb pols-polièster termoendurible, amb aplicació
electrostàtica i polimeració a 200 º, amb un gruix d’unes 60-70 micres,
RAL 9007. Tota la cargoleria serà d’acer inoxidable.

x

La cara davantera serà retolada mitjançant làmina retroreflectant RA2
High Intensity Prismatic (HIP) grade i vinils no reflectants homologats
RAL 5011 (blau) per textos amb làmina antivandàlica tipus POF o similar.

x

Les dimensions dels mòduls indicadors dependran de l’amplada de la
vorera:

SUPORT
TIPUS
MA
MB
MC
MD
ME
MF
MG
MH

x

FONAMENT
Llarg A (m) Ample B (m) Alçada C (m)
0,60
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10

0,60
0,60
0,70
0,90
0,90
1,10
1,10
1,30

0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20

Aquestes dimensions són donades en el supòsit d’un fonament calculat
com a pou rígid i un terreny de mala qualitat, amb una càrrega admissible
de 0,1 N/mm . Per al càlcul de l’estabilitat del conjunt s’estableix un
coeficient de seguretat a la bolcada d’1,50. Per a la verificació estructural
dels fonaments de formigó s’aplicaran els criteris del CTE DB-SE-C.

Longitud

Alçada

2200 mm.

570 mm.

2200 mm.

300 mm.

1500 mm.

370 mm.

1500 mm.

200 mm.

1000 mm.

200 mm.

700 mm.

150 mm.
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Fixació dels mòduls indicadors al suport
x

La fixació de cada mòdul indicador al suport es
farà exteriorment mitjançant abraçadores de
fixació de fosa d’alumini i diàmetre 90 mm. La
part interior serà estriada, per no permetre que
pugui girar el suport o el panell, lacades amb
pols-polièster termoendurible, amb aplicació
electrostàtica i polimeració a 200 º, amb un gruix
d’unes 60-70 micres, RAL 9007.

x

El fust en els senyals telescòpics serà 2,60m d’alçada.

x

Hi haurà quatre mides d’abraçadora: 60 a 75 cm, 75 a 100 cm, 110 a
120 cm i 140 a 170 cm.

x

Tota la tipografia, textos, pictogrames, color dels calaixos, etc. compliran la
normativa establerta per la senyalització específica adoptada en cada
moment per l’Ajuntament de Barcelona a través de la Direcció de Serveis
de Mobilitat. El RAL dels mòduls serà el 9007 (alumini gris)

x

L'alfabet en el qual s'inclouran els textos serà "Helvètica Bold 75” amb
una separació entre caràcters de -5%.

x

Els colors que s'utilitzaran seran:
o Blau fosc per als calaixos superiors (noms de carrer) i per als
pictogrames corresponent a "RAL 5011".
o Negre per a textos i pictograma representatiu de Fira corresponent
a "RAL 9004".
o Blau clar per a caixetins i al pictograma representatiu d'hospital
corresponent a "RAL 5005".
16
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o Blanc per a textos i fons corresponent a "RAL9003"

Senyalització Horitzontal

o La resta de colors a utilitzar estan definits a l'Annex 3 “Colors
normalitzats” del Manual de Senyalització Urbana per a la ciutat de
Barcelona

x

La senyalització horitzontal en el moment que s’executin treballs de
nous aglomerats, pel que fa a línies de separació, tacs dels passos de
vianants, etc., haurà de ser de color blanc. Per motius mediambientals es
proposa la utilització de pintura en base d’aigua (sense dissolvents),
dosificació mínima 720 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells
angulosos (tipus Varilux o similar) amb dosificació de 300 gr/m2 en passos
zebrats, fletxes i símbols, per tal d’incrementar el coeficient de lliscament a
un mínim de 0,60 SRT segons la norma NLT-175.

x

Quan no s’executi nou aglomerat la pintura serà de doble component
amb aplicació a màquina, amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i addició
de partícules de vidre (tipus Varilux o similar) en els mateixos casos
anteriors.

x

La pintura utilitzada per les marques horitzontals de colors diferents al
blanc, serà acrílica amb una dosificació mínima de 720gr/m2, excepte
pels carrils bici amb possible invasió d’altres vehicles per maniobra i al
inici i fi de zones 30, en que s’utilitzarà pintura de doble component amb
àrid antilliscant amb un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT. En
aquests casos el color serà el RAL 3020 (vermell trànsit).

x

Per a marques vials prefabricades s’utilitzaran materials
termoadherents amb un gruix de 3 mm i un coeficient de lliscament mínim
de 0,60 SRT. Exemples d’aquest tipus de marca son les inscripcions de
atenció zona escolar o de perill vianants.

18
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4.

5.

Senyalització Provisional

Quan es tracta de modificacions per obres cal tenir en compte que, en la
majoria de casos, s’hauran de fer canvis de senyalització no només dins de l’àmbit
estricte del projecte sinó també als entorns.
Tota la senyalització de l’àmbit i dels entorns haurà d’estudiar-se com global
de forma que sigui coherent amb la situació definitiva d’ordenació. Tots els
desviaments d’obres hauran de ser aprovats prèviament pel Comitè d’Obres i
Mobilitat.

Bones pràctiques
x

S’ha de minimitzar el nombre de pals suport, aprofitant, sempre que
sigui possible, fanals i semàfors existents.

x

Com a norma general s’ha de minimitzar el nombre de senyals. Per
ordenar i regular un tram de carrer només és necessari col·locar un senyal
al inici o al final del tram, sempre i quan quedi ben delimitat. Col·locar tots
dos senyals, d’inici i de final, es considera un excés de senyalització.
Recordar que un senyal vertical, que regula i ordena un tram d’un carril de
circulació o de serveis, regeix des del punt on és col·locat fins al següent
senyal o fins al límit físic del tram (v.gr.: cruïlla).

x

Els senyals verticals es col·locaran al principi del tram que es vol
ordenar (en el sentit de la marxa).

x

A totes les cruïlles s’ha d’indicar quins girs estan prohibits, quins
carrers són d’entrada prohibida i que tots ells gaudeixin de màxima
visibilitat. A més no cal duplicar a banda i banda del carrer els senyals
d’entrada prohibida a tota classe de vehicles (R-101). Normalment es
col·loquen en l’angle obert del possible gir, i de manera que sigui fàcilment
visible per als conductors.

S’hauran de reposar a l’estat original i/o repintar tots els senyals i marques
vials que s’hagin malmès per efecte d’obres encara que aquesta afectació surti fora
de l’àmbit concret de l’obra.
x

Quan no estigui previst repavimentar, s’empraran cintes adhesives
retroreflectants amb condicions de retirabilitat segons Norma
8.3 I.C de Senyalització d’Obres per tal de conservar la marca original i per
evitar l’esborrat de marques vials provisionals, inclòs fora de l’àmbit de
l’obra.

x

La senyalització vertical d’obres es podrà col·locar en pal d’acer
galvanitzat. En desviaments haurà de ser, com a mínim, de tipus Nivell 2
de retroreflexió. En zones d’especial perillositat i amb alta il·luminació
urbana, caldrà utilitzar senyalització de Nivell 3 de retroreflexió, segons
Norma UNE 135 334.

x

Quan es retirin pals de suport no només s’ha de retallar el perfil
metàl·lic, sinó que es necessari eliminar-ho totalment per tornar a reposar
la vorera original. No s’acceptaran els senyals retirats mitjançant tallat
amb la radial únicament.

x

En obres que impliquin modificació de traçat i estigui previst
pavimentar, s’empraran marques vials amb pintura groga amb
microesferes incorporades amb la finalitat d’aportar més visibilitat
nocturna quan estigui previst repavimentar la calçada.

x

En el cas d’haver d’eliminar alguna marca horitzontal es farà amb
màquina granalladora. En cap cas s’acceptarà la utilització de màquina
fresadora ni el pintat de color negre d’escamoteig.

Senyalització de cruïlla tipus Eixample amb semàfors

x

A les cruïlles, es recomana col·locar un senyal d'obligat continuar recte, o
a esquerra/dreta, quan no hi hagi cap altre itinerari possible. En el cas que
20
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x

es pugui continuar recta i girar a la dreta o esquerra, es col·locarà un
senyal
R-303 o R-302 respectivament.

Per prohibir l’estacionament de motos en vorera se seguiran els
següents criteris de senyalització:
o A les voreres on ja està prohibit estacionar motos en vorera segons
l’Ordenança de Circulació de Vehicles i de Vianants no es col·locarà
cap senyalització per recordar-ho.
o Per prohibir l’estacionament de motos en vorera quan hi ha carril
d’estacionament en calçada s’ha de col·locar un senyal R-308,
orientat cap a la vorera, acompanyat de la placa complementària
A-13 (Motos en vorera). Aquest senyal s’instal·larà tant al pas de
vianants de entrada al carrer com al de sortida.

x

La col·locació d’un senyal d’entrada prohibida sobre un de direcció
obligatòria (R-401a/b) pot resultar confós per als conductors i serà
necessari separar aquests senyals: situant el de direcció obligatòria a la
mitjana i el d’entrada prohibida al lateral de la calçada que correspongui.

o Per prohibir qualsevol estacionament en calçada i alhora el de
motos en vorera es col·loca un senyal R-308, orientat cap a la
calçada, amb la placa complementària A-14 (Inclús motos en
vorera).
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o A les cruïlles en T en què està prohibit l'estacionament de motos al
carrer principal, es col·locaran a banda i banda senyals R-308 més
plaques complementàries A-13 orientats cap a la vorera, i un senyal
R-308 més placa A-14 orientat cap al carrer que s’incorpora.

Fig . Exemple de col·locació senyals

x

Finalment, cal recordar que en cas de dubte o contradicció entre
senyalització vertical i senyalització horitzontal, la senyalització vertical
preval sobre la horitzontal.

x

Quan dos senyals es col·loquin en el mateix suport, la disposició
correcta dels senyals segons les diferents combinacions serà:

x

Quan es vol restringir la circulació a un carrer cal delimitar clarament
quins vehicles no poden circular i, si cal, marcar l’horari de les restriccions.

x

Es necessari col·locar les plaquetes de numeració de carrer a les
cruïlles de carrers centralitzats per tal d'indicar als conductors el nom i els
números del carrer al que es poden incorporar si giren. Només es
col·locaran si el gir està permès i si hi ha semàfor, i en el costat de la
calçada des d’on es realitzi.
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x

Als carrers de plataforma única cal minimitzar la senyalització a les
entrades. Per exemple, no cal senyalitzar el límit de velocitat de circulació,
ni advertir el perill de la circulació de vianants, ni tampoc que és un carrer
residencial (S-28 i S-29).

x

Als carrers de plataforma única, on la calçada s’hagi diferenciat de la
vorera amb un paviment asfàltic, caldrà senyalitzar els passos de vianants
amb senyalització horitzontal. En canvi, com a norma general, als carrers
de plataforma única on només hi hagi paviment de peces no s’haurà
d’executar cap tipus de senyalització horitzontal.

x

A fi de millorar la visibilitat als passos de vianants i augmentar la
seguretat, no s’han de col·locar les zones de càrrega i descàrrega, així
com contenidors, abans d’un pas de vianants. La distància mínima de
separació serà de 5 m i és aconsellable pintar motos entre mig. Tot allò
que destorbi la visibilitat i la llegibilitat del carrer, s’ha de col·locar al mig
del tram de carrer, o un cop passat el pas.

x

Els passos de vianants sense semàfors es senyalitzaran sempre amb
senyals S-13 per reforçar la seguretat dels vianants.
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x

Reserves de motos

La ubicació dels contenidors, així com les característiques de les
reserves d'estacionament i els guals a la via pública, cal consultar-les amb
el Serveis Tècnics de Districte.

x

No és necessari implantar senyalització vertical d’estacionament autoritzat
de motos per a un nombre menor de vuit places d’aparcament d’aquest
tipus, evitant així una excessiva proliferació de senyals al carrer.

x

No cal duplicar la senyalització vertical als estacionament de motos, un
únic senyal és suficient.

Reserves de càrrega i descàrrega
x

Els senyals verticals de càrrega i descàrrega B-21 i següents es
col·locaran a l’àrea de la ciutat amb estacionament regulat. Fora de l’ àrea
regulada el model de senyal serà tipus B-31 i següents.
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Reserves de Bicicleta
x

Com a norma general sempre que hi hagi estacionament en cordó la
reserva de bicicleta es col·locarà a la calçada.

x

En cas d’anar a vorera es recomana col·locar l’estacionament on la vorera
reuneixi les condicions geomètriques per garantir el pas als vianants,
separat 95 cm de la vorada ó 60 cm de la façana, i sempre evitant que
coincideixi amb parades de taxi, zones de càrrega i descàrrega,
aparcaments reservat per a persones amb mobilitat reduïda, així com amb
altres zones on pugui obstaculitzar.
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6.
Carril bus
x

Abans de l’obra els projectistes podran descarregar des de CartoBCN, portal
de descàrregues de cartografia de l’Ajuntament de Barcelona, tant l’última
informació cartogràfica municipal com l’inventari de elements de senyalització.

A l’inici de cada tram de vial on hi hagi carril bus/taxi s’haurà de senyalitzar
verticalment aquest amb un senyal B-1 i següents (minimitzant el número
de pals aprofitant els fanals) i horitzontalment amb la inscripció BUS (E-71)
o amb les inscripcions BUS (E-71) i Taxi (E-72). No s’utilitza cap marca per
indicar l’inici, només aquestes inscripcions.

x

Si el carril és en segona posició (si hi ha un carril d’estacionament a la
seva dreta) i sense horari, no cal col·locar senyalització vertical, amb la
senyalització horitzontal és suficient.

x

Les parades de carril bus amb plataforma o col·locades al mig d'un carril
bus 24 h (sense cap tipus d'horari) no es senyalitzaran vertical ni
horitzontalment.

x

En un carril bus, on es permeti l’estacionament en una franja horària, cal
senyalitzar les parades de bus i els espais on estan situats els contenidors
a fi de facilitar la maniobra dels busos i dels vehicles que han de fer la
recollida d’escombraries amb senyals R-307 i plaques complementàries
B-11 per a autobusos i C-1 per a contenidors.

Plànols as-built

Una vegada acabada l’obra serà obligatori lliurar els plànols as-built amb
una estructura de dades que faciliti el manteniment dels diferents inventaris
municipals, tant el cartogràfic, que manté el Departament de Informació de Base i
Cartogràfic de l’Institut Municipal d’Informàtica, com el de senyalització, que
s’emmagatzema al Sistema de Informació Geogràfica Inca Urbano i manté el
Departament de Espai Urbà, de la Direcció d’Infraestructures i Espai Urbà – Ecologia
Urbana.
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Cartografia municipal topogràfica

Àrea d’actuació, dades de l’obra i amidaments
Als plànols as-built es delimitarà l’àmbit d’actuació de l’obra mitjançant un
polígon tancat a la capa “Àmbit”.

Es prepararà la cartografia municipal topogràfica d’acord als criteris fixats al
“Plec d’especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal
topogràfica 3D de l’Ajuntament de Barcelona”

També es lliurarà un arxiu Excel amb les dades generals de l’obra i els
amidaments de senyalització vertical i horitzontal (veure arxiu Model dades de
l'obra.xlsx):
x

Full Dades de l'Obra
o Nom de l’obra
o Promotor
o Empresa
o Data d’inici de l’obra
o Data de finalització de l’obra

x

Full Senyalització Vertical
o Coordenades X,Y del senyal
o Suport
o Codi del senyal
o Llegenda
o Dimensions (cm)
o Material
o Alçada lliure (m)
o Retroreflectància

x

Full Senyalització Horitzontal
o Tipus marca vial
o Color
o Material
o ml 10 cm
o ml 15 cm
o ml 20cm
o ml 30 cm
o ml 40 cm
o ml 50 cm
o m2
o Unitats

El sistema geodèsic de referència serà l’ETRS89 i el sistema cartogràfic de
representació serà la projecció UTM 31N.
La posició planimètrica i altimètrica dels elements ben definits i recollits per
taquimetria o GPS no diferirà de la veritable en més dels valors indicats a escala
1:500 (7,5 cm en planimetria i 10 cm en altimetria).

A més, es lliuraran els resultats de tots els assaigs de lliscament fets.
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Senyalització Horitzontal
La informació es lliurarà en forma d’arxius DGN (MicroStation) o DWG
(AutoCad) amb el sistema de referència i el sistema cartogràfic de representació
prèviament definits. Als arxius DGN o DWG només tindrem tres tipus d’elements:

Senyalització Vertical
La informació es lliurarà en forma d’arxius DGN (MicroStation) o DWG
(AutoCad) amb el sistema de referència i el sistema cartogràfic de representació
prèviament definits. Als plànols es representaran els suports amb un codi de colors
en funció de la seva tipologia (pal, semàfor, fanal, banderola, etc.) i la senyalització,
tant de codi com informativa, amb símbols gràfics, que els representin fidelment

x

Cèl·lules (DGN) o blocs (DWG), per a fletxes i inscripcions.

x

Polígons tancats farcits, per a tot tipus de línies, passos de vianants i
cebrejats.

x

Texts, quan s’utilitzen missatges que no siguin estàndard

Al costat dels senyals verticals s’anotarà:
x

Codi del senyal.

x

Llegenda, en el cas de plaques complementàries no normalitzades

El color dels anteriors elements serà el de la marca vial que representin:
blanc, groc, blau, verd o vermell.
L’estructura de nivells o capes serà la següent:
Capa
Bicing
CarrilBici10
CarrilBici30
CarrilBus30
Cebrejats

Tipologia
Polígons
Polígons
Polígons
Polígons
Polígons

Contingut
Línia exterior estació Bicing
Línies de carril bicicleta de 10 cm
Línies de carril bicicleta de 30 cm
Línies de carril bus de 30 cm
Franges obliqües de illetes i separadors de
trànsit, "catifes" vermelles de zona 30 i carril bici
amb possible invasió d'altres vehicles

Contenidor15
Estacionament10

Polígons
Polígons

Línies de contenidor
Línies de estacionament de 10 cm (àrea verda,
àrea blava, estacionament no regulat, places per
a persones amb mobilitat reduïda…)

EstacionamentMotos10

Polígons

Línies de estacionament específiques de motos
de 10 cm

Inscripcions

Fletxes e inscripcions

Linia10
Linia15
Linia40

Cèl·lules (DGN) /
Blocs (DWG)
Polígons
Polígons
Polígons

NoBloqEncreu15

Polígons

Línies de graelles de no bloquejar encreuament
de 15 cm

NoEstacionament15

Polígons

Línies grogues de prohibició d'estacionament de
15 cm

PassosBicis

Polígons

Passos de bicicletes

Línies de carrils de 10 cm
Línies de carrils de 15 cm
Línies transversals de 40 cm de detenció i cediu el
pas
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PassosElevats
PassosPastilles

Polígons
Polígons

Triangles de passos elevats
Passos de pastilles (passos no semaforitzats)

PassosTacs
ZigazagaBateria15

Polígons
Polígons

Passos de tacs (passos semaforitzats)
Línies de ziga-zaga en bateria (càrrega i
descàrrega, taxis…)

ZigazagaCordo15

Polígons

Línies de ziga-zaga en cordó (càrrega i descàrrega,
taxis…)

x

o Biblioteca de cèl·lules.cel (MicroStation)
o Arxius dwg amb blocs (AutoCad)

Per tal de facilitar l’elaboració de plànols as-built, amb aquest plec tècnic es
lliuren els següents arxius:
x

Biblioteques amb la simbologia de fletxes i inscripcions (veure ANNEX:
Biblioteca de cèl·lules / blocs)

Arxius d’exemple amb tot tipus d’elements delineats amb l’estructura de
dades descrit:
o Exemple marques vials.dgn (MicroStation)
o Exemple marques vials.dwg (AutoCad)

Arxiu d’exemple amb marques vials

Nom

Descripció

Nom

Descripció

BCN-BiciAvis1D.dwg
BCN-BiciAvis1I.dwg
BCN-BiciAvis2.dwg
BCN-BiciCeda.dwg
BCN-BiciE73b.dwg
BCN-BiciE77a.dwg
BCN-BiciE90.dwg
BCN-BiciFlechaR.dwg
BCN-BiciFleE50D.dwg
BCN-BiciFleE50I.dwg
BCN-CamiEscolar.dwg
BCN-CosConsular.dwg
BCN-E-78D.dwg
BCN-E-78I.dwg
BCN-E74b.dwg
BCN-E75.dwg
BCN-E79.dwg
BCN-E80a.dwg
BCN-E80d.dwg
BCN-E80e.dwg
BCN-E91.dwg
BCN-E92.dwg
BCN-E94a.dwg
BCN-E94b.dwg
BCN-E94c.dwg
BCN-E95a.dwg
BCN-E95b.dwg
BCN-E95c.dwg
BCN-E99.dwg
BCN-E102.dwg
BCN-E104.dwg
BCN-FCiudadD.dwg
BCN-FCiudadDI.dwg
BCN-FCiudadI.dwg
BCN-FCiudadR.dwg
BCN-FCiudadRD.dwg
BCN-FCiudadRDI.dwg
BCN-FCiudadRI.dwg
BCN-FlechaDoble.dwg
BCN-FlechaE42bD.dwg
BCN-FlechaE42bI.dwg
BCN-FlechaE43b.dwg
BCN-LimAlt_4.dwg
BCN-MotoElec.dwg
BCN-ParkingP.dwg
BCN-PeligroPeat.dwg
BCN-TxtE79a.dwg

Avís carril bici 1 sentit
Avís carril bici 1 sentit
Avís carril bici 2 sentits
Cediu el pas en carril bici
Stop en carril bici
Bicicleta
Circulació prohibida a bicicletes
Fletxa recta en carril bici
Fletxa dreta en carril bici
Fletxa esquerra en carril bici
Camí escolar
Text Cos Consular
Persones amb mobilitat reduïda
Persones amb mobilitat reduïda
Cediu el pas en cruïlla tipus Eixample
Limitació de velocitat 30 Km/h
Moto en zona avançada
Punt de recàrrega de turisme elèctric
Punt de recàrrega de taxi elèctric
Punt de recàrrega de vehicles de CID
Avís de perill d'estació Bicing
Bus a peu
Avís precaució bus esquerra
Avís precaució bus dreta
Avís precaució bus dreta-esquerra
Avís precaució tramvia 1
Avís precaució tramvia 2
Avís precaució tramvia 3
Pujada bus
Atenció zona escolar
Perill vehicle elèctric
Fletxa a la esquerra
Fletxa a la dreta o a l'esquerra
Fletxa a la esquerra
Fletxa recta
Fletxa recta o a la dreta
Fletxa recta o a la dreta o a l'esquerra
Fletxa recta o a la esquerra
Fletxa carril bidireccional Av. Diagonal
Fletxa obliqua a la dreta
Fletxa obliqua a l'esquerra
Fletxa recta i obliqua a la dreta
Limitació d'alçada 4 m
Punt de recàrrega de moto elèctrica
Accés a aparcament
Perill vianants
Motos en xamfrà de l'Eixample

BCN-TxtE100.dwg
BCN-TxtE101.dwg
BCN-VM20.dwg
BCN-VM20F.dwg
BCN-VM30.dwg
BCN-VM30F.dwg
BCN-VM30F2.dwg
BCN-XB_D20.dwg
BCN-XB_H6.dwg
BCN-XB_H8.dwg
BCN-XB_H10.dwg
BCN-XB_H12.dwg
BCN-XB_H14.dwg
BCN-XB_H16.dwg
BCN-XB_V3.dwg
BCN-XB_V7.dwg
BCN-XB_V15.dwg
BCN-XB_V17.dwg
BCN-XB_V21.dwg
Bici1.dwg
Bici2.dwg
BiciFlechaDI.dwg
BiciFlechaRD.dwg
BiciFlechaRDI.dwg
BiciFlechaRI.dwg
BiciPelPeat.dwg
Ceda.dwg
ComCarBusD.dwg
FlechaFinCarD.dwg
FlechaFinCarI.dwg
FlechaRetorno.dwg
PeligroCiclista.dwg
StopCiudad.dwg
StopCtra.dwg
TxtBus.dwg
TxtTaxi.dwg
VM10.dwg
VM20.dwg
VM40.dwg
VM50.dwg

Bus 1
Bus 2
Inici Zona 20
Fi Zona 20
Inici Zona 30
Fi Zona 30
Fi Zona 30
Intercanviador d'autobusos D20
Intercanviador d'autobusos H6
Intercanviador d'autobusos H8
Intercanviador d'autobusos H10
Intercanviador d'autobusos H12
Intercanviador d'autobusos H14
Intercanviador d'autobusos H16
Intercanviador d'autobusos V3
Intercanviador d'autobusos V7
Intercanviador d'autobusos V15
Intercanviador d'autobusos V17
Intercanviador d'autobusos V21
Bicicleta
Bicicleta
Fletxa dreta o a l'esquerra en carril bici
Fletxa recta o a la dreta en carril bici
Fletxa dreta o a l'esquerra en carril bici
Fletxa recta o a l'esquerra en carril bici
Perill vianants
Cediu el pas
Carril Bus dreta
Fletxa fi de carril dret
Fletxa fi de carril esquerre
Fletxa de retorn
Perill ciclistes
Stop en ciutat
Stop en carretera
Text bus
Text taxi
Limitació de velocitat 10km/h
Limitació de velocitat 20km/h
Limitació de velocitat 40km/h
Limitació de velocitat 50km/h
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ANNEX: Biblioteca de cèl·lules / blocs
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projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.
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ANNEXOS

ANNEX 1: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LES FUSTES
1.1. PROCEDÈNCIA DE LES FUSTES UTILITZADES ALS JOCS INFANTILS I A
QUALSEVOL ELEMENT DE MOBILIARI URBÀ
Tota la fusta utilitzada en el manteniment o nova implantació dels jocs, bancs, papereres,
taules de pícnic, paviments o tanques tindrà un certificat del proveïdor, assumit per
l’adjudicatari del contracte, que garanteixi que la fusta prové de sistemes de gestió forestal
sostenibles ambientalment, socialment i econòmicament.
L’ordre de preferència segons la valoració internacional de les credencials de la certificació
presentada a l’hora d’avaluar les ofertes per a qualsevol tipus de fusta serà, de més a menys:
I.
II.

III.
IV.
V.

Fusta o productes de fusta amb segell FSC, sigles en anglès del Consell
d’Administració Forestal.
Fusta o productes de fusta amb segell DGQA (Distintiu de Garantia de Qualitat
Ambiental per als productes de fusta, promogut pel Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya) o ÀNGEL BLAU (alemany).
Fusta o productes de fusta amb segell PEFC (Sistema Paneuropeu de Certificació
Forestal).
Fusta o productes de fusta amb certificat expedit per altres entitats terceres,
que demostra la procedència de boscos gestionats de manera sostenible.
Fusta o productes de fusta amb certificat expedit pel mateix productor de la
fusta o dels derivats, amb què es demostra la procedència de boscos o cultius
controlats d’acord amb les lleis d’explotació forestal vigents (sempre que l’origen
de la fusta sigui de països on hi hagi una reglamentació igual o més
desenvolupada que a Catalunya).

En cas de canvi o concreció dels criteris sobre l’exigència d’un tipus de certificat específic per
part de l’Ajuntament de Barcelona, automàticament les condicions esmentades en el paràgraf
anterior seran substituïdes per les disposicions vigents en cada moment, disposicions a què
estarà novament obligat l’adjudicatari.
1.2 TRACTAMENTS DE LES FUSTES
Queden prohibides les fustes que tinguin tractament tipus creosotat, segons l’Ordre 2666/02,
de 25 d’octubre, per la qual es modifica l’annex 1 del RD 14/06, del 1989.
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PLEC D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
per al manteniment de la cartografia municipal topogràfica 3D de l’Ajuntament de Barcelona

Versió 1.0

OBJECTE DEL PLEC
L’objectiu del present plec és establir les condicions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal
topogràfica 3D, dins de l’àmbit territorial del municipi de Barcelona. El manteniment d’aquesta cartografia
topogràfica oficial, es realitzarà mitjançant la topografia de l’obra acabada, tant si són obres d’urbanització,
edificació o instal·lació.
La realització de la topografia de l’obra acabada, serà obligatòria per a totes les infraestructures i equipaments
executats totalment o parcialment, amb càrrec als pressupostos municipals, ja sigui de forma directa o
mitjançant els seus organismes autònoms o societats mercantils, i tant si es tracta d’obra nova com si ho és de
renovació o gran reparació, així com a altres administracions públiques que actuïn al territori municipal.
També serà d’aplicació a les empreses concessionàries d’aprofitaments del domini públic o patrimonial
municipal que comporti qualsevol tipus d’obres o instal·lacions.
Les persones físiques o jurídiques, que executin obres regulades per una llicència d’obres, estaran obligades al
compliment del present plec d’especificacions tècniques.
S’inclouen en aquest plec els convenis, o condicions lligades a la llicència i que regulen les obres
d’urbanització de l’entorn de l’edificació, construcció o instal·lació a que fa referència la llicència d’obres.
Així doncs, serà obligatori, com a conseqüència d’haver modificat el territori, la realització de la topografia de
l’obra acabada. I serà condició indispensable, per a que pugui ser validada, que s’acompleixin
satisfactòriament les condicions establertes en el present document.

Ajuntament de Barcelona

Pàgina 1
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compleixin les prescripcions tècniques de l’esmentat Servei, d’acord amb les especificacions de la
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya. Al terme municipal de Barcelona la xarxa
topogràfica
local
es
denomina
Xarxa
Topogràfica
Municipal
(XTM)
(http://w24.bcn.cat/geoportal/descargas/Plec_Esp_Tec_Manteniment_Cartografia.zip/).

1. ESPECIFICACIONS PER A OBRES D’URBANITZACIÓ
Són objecte d’aquest capítol les obres d’infraestructures i equipaments executats totalment o parcialment, amb
càrrec als pressupostos municipals, ja sigui de forma directa o mitjançant els seus organismes autònoms o
societats mercantils, i tant si es tracta d’obra nova com si ho és de renovació o gran reparació, així com a
altres administracions públiques que actuïn al territori municipal. També serà d’aplicació a les empreses
concessionàries d’aprofitaments del domini públic o patrimonial municipal que comporti qualsevol tipus
d’obres o instal·lacions.

Si no s’especifica el contrari, es prendran les latituds referides a l'Equador i considerades positives
al nord, i les longituds referides al meridià de Greenwich i considerades positives a l'est.

1.1.2 Sistema cartogràfic de representació
La representació planimètrica serà l’establerta com a reglamentària pel Decret 1071/2007, a
Catalunya serà la projecció UTM31N.

Per tal d’obtenir l’acta de recepció de l’obra, serà indispensable el vist-i-plau del departament del Pla de la
Ciutat. Aquest departament realitzarà, en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la recepció de
la documentació de la topografia de l’obra acabada, el control de qualitat de la mateixa. En cas de que aquest
document no superi el control de qualitat, serà retornat al promotor de l’obra per a la seva modificació. Una
vegada superat el control de qualitat, el Departament del Pla de la Ciutat integrarà aquesta cartografia en els
seus sistemes d’informació (SITEB), per tal d’actualitzar la cartografia topogràfica oficial de l’Ajuntament de
Barcelona.

1.1.3 Elements a representar
Es representaran tots els elements de la zona cartografiada relacionats a l’annex 1, sempre que
siguin identificables a escala. En quant a les especificacions de cada format, l’annex 2, detalla la
simbolització cartogràfica dels elements, les mides dels símbols puntuals, les trames lineals i d’àrea.

1.1.4 Precisions

Tot seguit, s’estableixen les condicions per a utilitzar la taquimetria en la captura dels elements que
defineixen l’estructura urbana.

1.1.4.1 Planimetria (E,N) - (X,Y)
La posició planimètrica dels elements ben definits i recollits per taquimetria no diferirà de la
veritable en més de 0,15 mil·límetres a l’escala de la cartografia.

El conjunt de documents que configuren les especificacions són els següents:
x
x

x
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Escala de la cartografia
Especificacions per obres d’urbanització. Descriu les característiques tècniques generals: marc de
referència, contingut, fonts d’informació i mètode de captura.
Annex 1: Diccionari d’elements. Descriu de manera detallada com recollir cada concepte: nom, codi,
definició, mètode d’obtenció, criteris de classificació, criteris de selecció aplicats.
(http://w24.bcn.cat/geoportal/descargas/Plec_Esp_Tec_Manteniment_Cartografia.zip)
Annex 2: Especificacions per al format, “MicroStation Design File” (DGN) versió 8, “AutoCAD
Drawing Exchange File” (DXF) i “ESRI Shapefile” (SHP). Descriu per cada format les
característiques tècniques de la implementació del model i de la codificació de les dades, i
l’organització
i
distribució
de
les
dades
en
què
es
fa
el
lliurament.
(http://w24.bcn.cat/geoportal/descargas/Plec_Esp_Tec_Manteniment_Cartografia.zip)

1:500

Planimetria
taquimetria
7,5 cm

1.1.4.2 Relleu (H)
En general, les altituds dels punts acotats recollits per taquimetria no diferiran de les
veritables en més d’un cinquè de l’interval entre corbes de nivell i el 10% restant no ho farà
en més d’un terç de l’interval.
Escala de la cartografia
1:500

Relleu
taquimetria
10 cm

1.1 Marc de referència
1.1.5 Documentació
1.1.1 Sistema de referència

La documentació a presentar és la següent:

El sistema geodèsic de referència ha de ser l’anomenat ETRS89 (European Terrestrial Reference
System 1989), establert com a oficial pel Decret 1071/2007 basat en l’el·lipsoide GRS80 (Geodetic
Reference System 1980) i consistent amb els actuals sistemes de posicionament per satèl·lit.

x
x

Les cotes es referiran al sistema de referència altimètric oficial definit pel Decret 1071/2007
corresponent als registres del nivell mig del mar a Alacant.

x

A Catalunya el sistema de referència es materialitza sobre el territori mitjançant el Servei de
Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC) que inclou la Xarxa Geodèsica Utilitària
de Catalunya (http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geodesia/Senyals-geodesics), i és l’Institut
Cartogràfic de Catalunya l’organisme responsable de la seva construcció, conservació, de
determinar i distribuir les coordenades oficials dels seus vèrtexs. Addicionalment s’integraran en el
SPGIC les xarxes geodèsiques i topogràfiques locals (densificacions de la Xarxa Utilitària) que
Ajuntament de Barcelona

x
x
x
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Llibretes de les dades de camp en format digital.
Informe en format digital dels resultats dels càlculs de taquimetria (poligonals i radiació)
i/o GPS.
Ressenyes dels vèrtexs de poligonals principals i secundàries i dels punts de la XTM
materialitzats. Es lliurarà el full de càlcul amb les informacions descrites del fitxer
AAAAMMDD_NOMACTUACIO_RES.xls.
Fitxer digital del plànol de la topografia de l’obra acabada seguint les especificacions
establertes en l’Annex 1 i en un dels formats descrits en l’Annex 2.
Memòries d’execució.
Llistats dels punts observats, en format digital. Ha de contenir al menys els següents
camps:
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Nom del punt
X (ETRS89)
Y (ETRS89)
Z
Mètode de captura (GPS o taquimetria)
x
x
x
x

Fitxers RINEX dels observables GPS realitzats
Certificat de calibratge dels aparells utilitzats en taquimetria.
La documentació haurà d’estar signada per un tècnic competent.
Fotografies descriptives de l’obra acabada.

AAAAMMDD_NOMACTUACIO_PUN.xls

Llistats dels punts observats, en format digital. Ha
de contenir al menys els següents camps: Nom del
punt, X (ETRS89), Y (ETRS89), Z, Mètode de
captura (GPS o taquimetria).

AAAAMMDD_NOMACTUACIO_RIN.rng

Fitxers RINEX dels observables GPS realitzats.

AAAAMMDD_NOMACTUACIO_CLB.pdf

Certificat de calibratge dels aparells utilitzats en
taquimetria.

AAAAMMDD_NOMACTUACIO_FOT_n.jpg

Fotografies descriptives de l’obra acabada.
n indica el número de foto.

Els arxius que s’entregaran com a documentació s’anomenaran de la següent forma:
AAAAMMDD_NOMACTUACIO_CAM.xls

Llibretes de les dades de camp.

AAAAMMDD_NOMACTUACIO_CAL.xls

Informe dels resultats dels càlculs de taquimetria
(poligonals i radiació) i GPS.

AAAAMMDD_NOMACTUACIO_RES.xls

Full de càlcul que conté la informació dels vèrtex
de poligonals principals i secundàries i dels punts
XTM que cal per a generar ressenyes. Contindrà
obligatòriament aquestes columnes d’informació:

Versió 1.0

AAAAMMDD– AnyMesDia (Exemple: 20120608 – 8 de juny de 2012)
NOMACTUACIO – Nom del carrer principal de l’aixecament.

Exemple d’ AAAAMMDD_NOMACTUACIO_RES.xls
NOMVERTEX DATACÀLCUL SITUACIÓ
950

NOM VERTEX
DATA CÀLCUL
SITUACIÓ Descripció literal de la situació
aproximada del punt

NOMCARRER NUMPOSTAL X(ETRS89) Y(ETRS89) Horto CROQUIS

10/05/2012 Carrer de Pelai entre els trencalls amb el Carrer Gravina i amb el Carrer de Balmes Pelai

FOTO

5 430283,569 4581927,437 19,442 C_PELAI_950.jpg f_PELAI_950.jpg

1.2 Treballs topogràfics
1.2.1 Objecte dels treballs

NOM CARRER
NUM POSTAL
X (ETRS89)
Y (ETRS89)
H orto
Nom de l’arxiu que conté el
CROQUIS
croquis del vèrtex, del tipus
C_NOMVERTEX.jpg
FOTO

C_NOMACTUACIO_NOMVERTEX.jpg

Arxiu que conté el croquis del vèrtex.
Arxiu que conté la fotografia del vèrtex.

AAAAMMDD_NOMACTUACIO_DIB.dgn

Plànol de la topografia de l’obra acabada seguint les
especificacions establertes en l’Annex 1 i en un dels
formats descrits en l’Annex 2.

AAAAMMDD_NOMACTUACIO_DIB.dxf

Plànol de la topografia de l’obra acabada seguint les
especificacions establertes en l’Annex 1 i en un dels
formats descrits en l’Annex 2.

Ajuntament de Barcelona

Per tal de conservar els vèrtex de la Xarxa Topogràfica Municipal, i garantir la seva coherència, es
materialitzaran almenys 4 vèrtex per hectàrea, amb observables GPS, en la zona on es realitzaran
els treballs de la la topografia de l’obra acabada. La distància màxima entre dos vèrtex no serà
major de 250 metres ni inferior a 100 metres, de manera que des de cadascun d’ells puguin ser
observats, com a mínim, dos vèrtex de la mateixa xarxa.

Nom de l’arxiu que conté la
fotografia del vèrtex, del tipus
F_NOMVERTEX.jpg

F_NOMACTUACIO_NOMVERTEX.jpg

AAAAMMDD_NOMACTUACIO_MEM.doc

Els treballs topogràfics descrits en aquest apartat defineixen l’estructura urbana que ha estat
modificada per efecte de les obres d’urbanització o instal·lació. En primer lloc es procedirà a
l’establiment d’una xarxa de poligonals principals i posteriorment es farà l’aixecament taquimètric
de la zona a fer el manteniment topogràfic. S’entén com a poligonal principal aquella poligonal
enquadrada en vèrtex de la XU o de la XTM.

Per assegurar la permanència al terreny dels vèrtex, caldrà monumentalitzar-los sobre superfícies el
màxim d’estables, preferentment sobre la vorada de granit amb trepant i resina epoxídica,
mitjançant claus tipus “GEOPUNT” de 7,50 cm de longitud com a mínim, amb la volandera pròpia
de l’Ajuntament de Barcelona, subministrada per el Servei de Cartografia del Departament del Pla
de la Ciutat1. Els claus no es fixaran entre peces constructives, s’evitarà ubicar-los en superfícies
inestables on puguin desaparèixer o ser desplaçats fàcilment o allà on la seva visibilitat pugui ser

1

Servei de Cartografia. Departament del Pla de la Ciutat. Direcció d’Informació de Base i Cartografia. Institut
Municipal d’Informàtica. Ajuntament de Barcelona. Avda. Diagonal 220 pl 5. 08018 Barcelona. Telèfon:
932918302.

Memòries d’execució.
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fàcilment alterada. El Servei de Cartografia2 validarà l’emplaçament dels claus abans de la seva
monumentalització.



Aquets nous vèrtex es determinaran amb una precisió relativa de 2 cm i podran ser integrats dins la
Xarxa Topogràfica Municipal. Cada vèrtex ha de disposar de coordenades en projecció UTM sobre
el sistema de referència ETRS89, amb cota ortomètrica referida al model geoidal EGM08 de l’ICC.

Versió 1.0

Dues bases de referència com a mínim per a cada vèrtex i ajust de la xarxa
(Triangulació)

1.2.2.3 Precisions
Els punts de poligonals principals es donaran amb una precisió relativa de 2 cm i amb un
error absolut de posicionament inferior a 4 cm (1 ı, corresponent al 68% dels punts). La
compensació de les poligonals es realitzarà pel mètode de mínims quadrats.

Les coordenades X i Y han de provenir d’observables GPS amb aparells de doble freqüència, i la
telerància per al posicionament en X i Y no excedirà dels 2 centímetres. Caldrà complir els
requeriments per a mesures GPS descrits al capítol 1.2.2.2.

Les toleràncies per als errors de tancament seran les següents:
Error angular

cc

N= nombre d´estacions de la poligonal

Error planimetria

mm

K= longitud de la poligonal en km

1.2.2 Xarxa de poligonals
Partint dels vèrtexs SPGIC (Xarxa Utilitària de Catalunya i densificacions de la mateixa que
estiguin integrades al SPGIC, com la XTM) es construirà la xarxa de poligonals sobre la que es
recolzaran els aixecaments topogràfics.

Error altimetria

mm

K= longitud de la poligonal en km

La xarxa de poligonals estarà formada per una sèrie de poligonals enquadrades entre vèrtexs
SPGIC o XTM. Cap poligonal principal podrà començar i acabar en el mateix vèrtex.
1.2.2.4 Aparells recomanats
Per a l’observació de poligonals s'aconsella la utilització d'aparells de precisió angular com
a mínim de 10cc. Per a la mesura de distàncies, la precisió haurà de ser, com a mínim, de +/0.003 m + 3 ppm.

1.2.2.1 Monumentació
Els vèrtexs de la poligonal que es determinin es senyalitzaran assegurant la seva immobilitat
i permanència en el terreny, així mateix es recollirà la informació mínima necessària per a la
realització d’una ressenya que faciliti la seva posterior reutilització..

1.2.3 Taquimetria

1.2.2.2 Mètode d’observació
Els vèrtexs de la poligonal es podran observar amb GPS o amb mètodes de topografia
clàssica.

Els treballs de taquimetria, consistiran en determinar la posició dels elements que es volen
representar pel mètode de radiació a partir de la xarxa de poligonals.
Només en casos extrems i de forma esporàdica es podrà recórrer a les bases destacades; però,
sempre es farà la comprovació amb un punt intermedi entre elles i el vèrtex des del qual s’ha radiat,
i els angles sempre s’observaran seguint la regla de Bessel.

En el cas d’observar les poligonals per topografia clàssica amb estacions totals, les
observacions es realitzaran tenint cura de l’estacionament de l’aparell, la verticalitat i la
nitidesa de la punteria; el prisma s’anivellarà amb trípode de pinça i s’observarà l’angle
horitzontal el més a baix possible. Els angles s’observaran sempre utilitzant la regla de
Bessel i les distàncies es reiteraran un mínim de tres vegades des de cada vèrtex de les
poligonals principals.

1.2.3.1 Toleràncies
Els punts d’elements recollits per taquimetria, no diferiran de la seva posició en el plànol ni
de la seva cota en més de 5 i 7 cm (1 ı, corresponent al 68% dels punts), respectivament. Es
fixa la distància màxima de radiació en 125 m, i es recomana que aquesta no superi la
distància del punt d’orientació.

En el cas d’observar els vèrtexs amb GPS, les estacions de referència hauran d’estar
ubicades en vèrtexs SPGIC o XTM. I caldrà complir els següents requeriments:







1.2.3.2 Mesures amb GNSS
Opcionalment, es podran realitzar mesures amb GNSS. Es podrà fer amb el mètode RTK o
es podrà utilitzar el servei de solució en xarxa de difusió de correccions diferencials per
RTK (VRS), a partir de la xarxa CATNET. En cas de d’existir, també es podran fer servir
altres serveis similars, sempre i quan estiguin integrades al SPGIC. En el cas d’utilització
del sistema GNSS s’hauran de seguir com a mínim els següents punts:

Receptors de doble freqüència
Nombre de satèl·lits  5
Línia base < 20 km
PDOP  5
Màscara d’elevació de 15º
Mínim de 120 èpoques registrades (èpoques cada 5 segons)

a) Abans de començar la primera sessió diària es realitzarà una mesura de comprovació
observant un punt SPGIC i es comprovaran que les coordenades obtingudes compleixen els
requeriments de precisió. El mateix procediment es realitzarà després de cada canvi de
configuració de l’equip i al final de la sessió. Es guardaran registres d’aquestes mesures de
comprovació per dia de treball de manera que es pugui demostrar la seva realització.

2

Servei de Cartografia. Departament del Pla de la Ciutat. Direcció d’Informació de Base i Cartografia. Institut
Municipal d’Informàtica. Ajuntament de Barcelona. Avda. Diagonal 220 pl 5. 08018 Barcelona. Telèfon:
932918302.
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b) Tenint en compte l’alta precisió que es vol obtenir i donat que la precisió depèn fortament
la qualitat i quantitat d’observacions a satèl·lits GNSS realitzades, les mesures (en temps
real i post procés) no es restringirà a la quantitat mínima per resoldre ambigüitats.
En qualsevol cas, les precisions finals hauran de ser les establertes als requeriments per a
l’elaboració de cartografia a escala 1:500.

1.2.4 Memòria d’execució
Una vegada finalitzat el treball s’elaborarà un informe que inclogui una descripció de les
característiques del projecte, del mètode de treball i dels equips i programaris emprats, del
compliment de les condicions generals i de l’organització del material que es lliura.

Ajuntament de Barcelona
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Escala de la cartografia
1:500

2. ESPECIFICACIONS PER A OBRES D’EDIFICACIÓ
Són objecte d’aquest capítol les obres executades sota la regulació d’una llicència obres , que estaran
obligades al compliment del present plec d’especificacions tècniques. S’inclouen en aquest apartat els
convenis, o condicions lligades a la llicència i que regulen les obres d’urbanització de l’entorn de l’edificació,
construcció o instal·lació a que fa referència la llicència d’obres. També estaran obligades a complir el present
apartat del les obres d’equipaments executats totalment o parcialment, amb càrrec als pressupostos
municipals, ja sigui de forma directa o mitjançant els seus organismes autònoms o societats mercantils, i tan
si es tracta d’obra nova com si ho és de gran rehabilitació , així com a altres administracions públiques que
actuïn al territori municipal.

En general, les altituds dels punts acotats recollits en la topografia de l’obra acabada no diferiran de
les veritables en més d’un quart de l’interval entre corbes de nivell i el 10% restant no ho farà en
més d’un terç de l’interval.
Escala de la cartografia
1:500

La documentació que es genera per a elaborar la topografia de l’obra acabada i que cal presentar és
la següent:
x
x
x
x
x
x
x
x

El conjunt de documents que configuren les especificacions són els següents:

x

Especificacions per a obres d’edificació. Descriu les característiques tècniques generals: contingut i
fonts d’informació.
Annex 1: Diccionari d’elements. Descriu de manera detallada com recollir cada concepte: nom, codi,
definició, mètode d’obtenció, criteris de classificació, criteris de selecció aplicats. Els elements
remarcats en vermell són els obligatoris per a projectes d’edificació, encara que si cal es podran
incloure
qualsevol
dels
altres
elements
del
catàleg.
(http://w24.bcn.cat/geoportal/descargas/Plec_Esp_Tec_Manteniment_Cartografia.zip)
Annex 2: Especificacions per al format “MicroStation Design File” (DGN) versió 8, “AutoCAD
Drawing Exchange File” (DXF) i “ESRI Shapefile” (SHP). Descriu per cada format les
característiques tècniques de la implementació del model i de la codificació de les dades, i
l’organització
i
distribució
de
les
dades
en
què
es
fa
el
lliurament.
(http://w24.bcn.cat/geoportal/descargas/Plec_Esp_Tec_Manteniment_Cartografia.zip)

x

x

Fitxer digital dels plànols plantes tipus: soterrani i sobre rasant
Fitxer digital del plànol planta de coberta.
Fitxer digital del plànol Secció de l’edifici.
Fitxer
digital
amb
la
graella
de
locals,
segons
plantilla
oficial.
(http://w24.bcn.cat/geoportal/descargas/Plec_Esp_Tec_Manteniment_Cartografia.zip)
Fitxer digital del plànol de la topografia de l’obra acabada seguint les especificacions
establertes en l’Annex 1 i en un dels formats descrits en l’Annex 2.
Memòria de la documentació lliurada.
La documentació haurà d’estar signada per un tècnic competent.
Fotografies de la façana anterior i posterior i de l’entorn d’urbanització objecte de la
llicència.
Fotografia de la ubicació de la numeració postal i, quan es tracti de finques situades als
extrems de les vies públiques, la corresponent retolació del carrer (Article 44 e) de
l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres)..
En cas d’edificació cantonera, fotografia de la integració de la placa de carrer a l’edifici.

2.4 Objecte dels treballs
Els treballs de la topografia de l’obra acabada, descrits en aquest apartat, defineixen les informacions de
l’estructura parcel·laria, l’edificació continguda i el seu entorn, de la zona a fer el manteniment cartogràfic.
Les obres de nova implantació han de realitzar el plànol de l’estructura parcel·laria, la nova edificació
continguda i el seu entorn. Les obres de rehabilitació integral d’un edifici, estaran obligats a la realització dels
treballs de manteniment cartogràfic mitjançant la topografia de l’obra acabada, sols en aquella part de la
parcel·la afectada per la llicència. També estaran obligats a realitzar aquest apartat les llicències de canvi d’ús
que afectin a tot un edifici.

2.1 Elements a representar
Es representaran tots els elements de la zona cartografiada relacionats a l’annex 1. En quant a les
especificacions de cada format, l’annex 2, detalla la simbolització cartogràfica dels elements, les mides dels
símbols puntuals, les trames lineals i d’àrea.

2.4.1 Cota altimètrica de l’edifici
Partint dels punts de cota altimètrica, existents a la cartografia municipal topogràfica 3D de
l’Ajuntament de Barcelona, es determinarà la cota altimètrica de l’edificació. Es col·locarà sobre
els edificis a l’interior de cada volum o en el carener, i en ambdós casos se situaran sobre la zona
central de l’obra realitzada, tal com s’indica al Diccionari d’elements.

2.2 Precisions
2.2.1 Planimetria (E,N) - (X,Y)
La posició planimètrica dels elements ben definits i recollits en la topografia de l’obra acabada no
diferirà de la veritable en més de 0,2 mil·límetres a l’escala de la cartografia.

Ajuntament de Barcelona

Relleu
12.5 cm

2.3 Documentació

Tot seguit, s’estableixen les condicions per a realitzar la topografia de l’obra acabada amb les informacions
que defineixen l’estructura parcel·laria, l’edificació continguda i el seu entorn.

x

Planimetria
10 cm

2.2.2 Relleu (H)

Per tal d’obtenir la Comunicació de primera ocupació i utilització d’edificis, a que fa referència l’Annex 6 de
l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres, serà indispensable el vist i
plau del Departament del Pla de la Ciutat. Aquest Departament realitzarà, en el termini màxim de 10 dies
naturals a comptar des de la recepció de la documentació de la topografia de l’obra acabada, el control de
qualitat de la mateixa. En cas de que aquest document no superi el control de qualitat, serà retornat al
promotor de l’obra per a la seva modificació. Una vegada superat el control de qualitat, el Departament del
Pla de la Ciutat integrarà aquesta cartografia en els seus sistemes d’informació (SITEB), per tal d’actualitzar
la cartografia topogràfica oficial de l’Ajuntament de Barcelona.

x

Versió 1.0

També es podrà partir de les cotes existents en vèrtexs SPGIC (Xarxa Utilitària de Catalunya i
densificacions de la mateixa que estiguin integrades al SPGIC, com la XTM) per tal de determinar
dita cota sobre l’edificació. En aquests casos es tindran en compte les condicions establertes en les
especificacions per obres d’urbanització.
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1. INTRODUCCIÓ

ANNEX 1: DICCIONARI D’ELEMENTS
per a l’elaboració de cartografia municipal topogràfica 3D
de l’Ajuntament de Barcelona

El propòsit d’aquest document és completar les especificacions tècniques donant les indicacions per a la
captura de la informació inclosa en la cartografia topogràfica de l’Ajuntament de Barcelona.
El diccionari està estructurat en dues parts clarament diferenciades. En la primera s’especifica la informació
general del model de dades; i en la segona hi ha pròpiament el diccionari on es concreta la definició i es
detalla el mètode de captura dels conceptes en les diferents fases de treball.
En aquesta versió hi ha informació dels conceptes que es recullen durant les fases de taquimetria. La
metodologia descrita en el document no està lligada a una tecnologia determinada.

2. ESTRUCTURA DE LES DADES
2.1 Representació
La representació dels elements està lligada a un concepte, que és la component descriptiva de l’element
topogràfic, i a una representació geomètrica, que és la component espacial de l’element. Cada concepte porta
associada una representació geomètrica.
Les representacions geomètriques poden ser dels tipus següents: punt, línia i polígon. Els textos només hi
apareixen com a anotacions d’atributs existents en la geometria, per exemple en el cas de les cotes
altimètriques o de les etiquetes de les corbes de nivell, o com a toponímia.
Punt:

Terna de coordenades que defineix una posició de l’espai en 3 dimensions. A més de les
coordenades, els elements puntuals poden requerir orientació o bé orientació i escala.

Línia:

Sèrie de dos o més vèrtexs, definits per 3 coordenades, lligats seqüencialment. Cada vèrtex
marca l’inici o el final d’una línia o bé és el punt d’intersecció entre dos segments
consecutius dels que formen la línia. S’usa per descriure geomètricament els conceptes
que es perceben com una línia o com un límit de polígon. Pot dur orientació.

Polígon: Àrea delimitada totalment per una línia o un conjunt de línies, que poden indicar que
l’àrea delimitada està inclosa al polígon –contorn exterior- o exclosa del polígons –
contorns interiors. S’usa per a descriure geomètricament els fenòmens topogràfics que es
perceben com una àrea.

2.2 Consistència topològica
Les diferents parts en què quedi subdividit un element han de començar i acabar en vèrtexs amb les mateixes
coordenades que els vèrtexs extrems del fragment anterior i posterior.
Un vèrtex extrem d’un element que connecta amb un altre ha d’ésser situat exactament sobre un extrem del
segon element, o a una distància inferior a 1 mil·límetre sobre el terreny d’un segment delimitat per dos
vèrtexs del segon element.

2.3 Prioritats
El model de representació del territori escollit evita, llevat d’alguna excepció, la duplicitat d’elements i la
superposició d’objectes.
Data: 16 de gener de 2012
Es considera que la representació de dos elements és coincident si la distància horitzontal entre les línies o
punts és inferior a 0,2 mil·límetre a l’escala de representació. Així s’ha establert que si hi ha coincidència total
o parcial en planimetria entre dos o més elements, en cas d’igual prioritat, l’element més elevat tindrà més
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prioritat que el menys elevat i no es completarà l’element ocult. Les excepcions a aquestes regles són
descrites a les fitxes corresponents.

3. CATÀLEG D’ELEMENTS
Els elements considerats opcionals, no formen part del catàleg d’elements a representar. Per a considerar-los
inclosos es necessari demanar-los explícitament.

En cas que l’altitud dels elements o parts d’elements fos la mateixa es seguirà, en general, l’ordre establert en
les llistes dels apartats següents ordenades per grups de més a menys prioritat. Si els elements que
coincideixen són del mateix tipus, per exemple dos hivernacles, es traçarà una única línia o un únic punt.

Els elements remarcats en vermell són els obligatoris per a projectes d’edificació, encara que si cal es podran
incloure qualsevol dels altres elements del catàleg..

2.3.1 Construccions - Poblament
Els elements poligonals i lineals ordenats de major a menor prioritat dins d’aquest grup queden:
escullera, xemeneia industrial, façana, mitgera, línia volumètrica, porxo, cobert, hivernacle, dipòsit
cobert, mur de contenció, construcció de cementiri, construcció, edicle, quiosc, marquesina,
pèrgola, mur, tàpia, edifici en construcció, monument, andanes de ferrocarril, ruïnes, tanca, filat,
porta d’accés, reixa de ventilació, barana, passera, escales, plataforma autobús i camp d’esports.

GRUP
Orografia - Relleu

ELEMENT
Corba de nivell
Corba de nivell mestra
Cota altimètrica
Cota altimètrica singular
Cota d’edifici
Cota d’arrencada de paret mitgera
Talús

FITXA
ORO_01
ORO_02
ORO_03
ORO_04
ORO_05
ORO_06
ORO_07

Hidrografia - Obres hidràuliques

Línia de costa
Riu i aigües permanents
Torrent, riera i aigües no permanents
Rambla inundable
Moll
Canal d’obra
Canal de terra
Séquia
Bassa d’obra
Bassa de terra
Piscina
Pou
Reixa de desguàs o de clavegueram
Embornal i reixa d’embornal
Símbol de font
Font
Hidrant
Boca de reg
Boca d’incendis

HID_01
HID_02
HID_03
HID_04
HID_05
HID_06
HID_07
HID_08
HID_09
HID_10
HID_11
HID_12
HID_13
HID_14
HID_15
HID_16
HID_17
HID_18
HID_19

Vegetació - Usos del sòl

Límit de conreu
Bosc, agrupació d’arbres
Arbre aïllat
Tanca de vegetació
Bardissa i brolla
Jardí
Parterre
Platja, sorral
Tallafocs

VEG_01
VEG_02
VEG_03
VEG_04
VEG_05
VEG_06
VEG_07
VEG_08
VEG_09

Comunicacions - Vialitat

Autopistes i autovies

COM_01

Els elements puntuals ordenats de major a menor prioritat dins d’aquest grup queden: fita i pilona.
Elements fora de prioritats (es representen sempre): façana coberta, columna, línia de volada i cos
sortint – tribuna.
Els elements no inclosos en la llista anterior no presenten conflictes, en cas de dubte consulteu la
seva fitxa.

2.3.2 Comunicacions - Vialitat
Els elements ordenats de major a menor prioritat dins d’aquest grup queden: boca de túnel, pont,
pontó, desguàs d’obra, desguàs de terra, ferrocarril de via ampla, ferrocarril d’ample internacional,
ferrocarril d’una altra amplada, vorera, autopista, carretera asfaltada, límit de paviment, voral,
camí, corriol i límit d’esplanada de terra.
Els elements no inclosos en la llista anterior no presenten conflictes, en cas de dubte consulteu la
seva fitxa.

2.3.3 Vegetació - Usos del sòl
Els elements ordenats de major a menor prioritat dins d’aquest grup queden: tallafocs, tanca de
vegetació, parterre, jardí i límit de conreu.
Els elements no inclosos en la llista anterior no presenten conflictes, en cas de dubte consulteu la
seva fitxa.

2.3.4 Hidrografia - Obres hidràuliques
Els elements ordenats de major a menor prioritat dins d’aquest grup queden: pou, piscina, bassa
d’obra, bassa de terra, moll, canal d’obra, canal de terra, sèquia, línia de costa, aigües permanents,
aigües no permanents i rambla inundable.
Els elements no inclosos en la llista anterior no presenten conflictes, en cas de dubte consulteu la
seva fitxa.

2.3.5 Mobiliari urbà
Els elements d’aquest grup no presenten conflictes, en cas de dubte consulteu la seva fitxa.
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GRUP

ELEMENT
Altres carreteres asfaltades
Límit de paviment
Camí, pista forestal
Corriol
Límit d’esplanada de terra
Ferrocarril d’ample internacional
Ferrocarril de via ampla
Ferrocarril d’una altra amplada
Telefèric, telecadira o altre remuntador
Desguàs i eix de cuneta d’obra
Desguàs i eix de cuneta de terra
Pont i pas elevat
Pontó
Boca de túnel
Tanca de protecció vial
Vorera
Eix de via urbana pavimentada
Eix de via urbana no pavimentada
Voral
Sentit de Rampa
Accés a un altre nivell
Límit de carril bici
Vial soterrat

FITXA
COM_02
COM_03
COM_04
COM_05
COM_06
COM_07
COM_08
COM_09
COM_10
COM_11
COM_12
COM_13
COM_14
COM_15
COM_16
COM_17
COM_18
COM_19
COM_20
COM_21
COM_25
COM_26
COM_28

CirculacióǦSenyalització

Pas de vianants
Senyalització vertical
Senyal de parada de transport públic
Semàfor

SEN_01
SEN_08
SEN_09
SEN_10

Construccions - Poblament

Façana
Façana coberta
Mitgera
Línia volumètrica
Línia de volada
Edifici en construcció
Cobert
Porxo
Marquesina
Ruïnes
Hivernacle
Escullera
Mur de contenció
Mur
Tàpia
Tanca
Construcció
Filat
Barana

CON_01
CON_02
CON_03
CON_04
CON_05
CON_06
CON_07
CON_08
CON_09
CON_10
CON_11
CON_12
CON_14
CON_15
CON_16
CON_17
CON_18
CON_19
CON_20
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GRUP

ELEMENT
Dipòsit cobert
Monument i altres ornaments
Escales
Camp d’esports
Xemeneia industrial
Cos sortint, tribuna
Carener
Andana de ferrocarril
Construcció de cementiri
Quiosc
Plataforma d’accés a autobús
Escales mecàniques
Ascensor a la via pública
Passera
Columna
Reixa de ventilació
Porta d’accés
Pilona
Fita
Depòsit descobert
Edicle
Pèrgola

FITXA
CON_21
CON_22
CON_23
CON_24
CON_25
CON_27
CON_29
CON_30
CON_31
CON_32
CON_33
CON_34
CON_35
CON_36
CON_37
CON_38
CON_39
CON_40
CON_42
CON_43
CON_44
CON_45

Energia – Telecomunicacions

Canonada
Símbol de torre
Torre
Pilar
Pal
Fanal
Línia elèctrica
Plaques solars
Antena de telefonia mòbil

ENE_01
ENE_02
ENE_03
ENE_04
ENE_05
ENE_06
ENE_07
ENE_08
ENE_09

Toponímia - Anotacions

Via urbana
Número postal
Número de plantes
Boca de metro
Estació de FGC
Estació de ferrocarril

TOP_05
TOP_07
TOP_16
TOP_17
TOP_18
TOP_19

Registres

Registre de clavegueram
Registre d’electricitat
Registre d’enllumenat públic
Registre semafòric
Registre de telecomunicacions
Registre d’aigua
Registre de gas
Registre de pou d’aigua

REG_01
REG_02
REG_03
REG_04
REG_05
REG_06
REG_07
REG_08
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GRUP

ELEMENT
Registre no identificat
Símbol d’armari elèctric
Armari elèctric
Símbol d’armari d’enllumenat públic
Armari d’enllumenat públic
Símbol d’armari semafòric
Armari semafòric
Símbol d’armari de telecomunicacions
Armari de telecomunicacions
Símbol d’armari no identificat
Armari no identificat

FITXA
REG_09
REG_10
REG_11
REG_12
REG_13
REG_14
REG_15
REG_16
REG_17
REG_20
REG_21

Mobiliari urbà

Símbol de banc
Banc
Bústia
Cabina telefònica
Cabina de la ONCE
Cabina de vàter públic
Parquímetre
Paperera
Element de joc infantil i esbarjo
Columna informativa i publicitària
Símbol de plafó informatiu i publicitari
Plafó informatiu i publicitari
Contenidor d’escombraries soterrat

MOB_01
MOB_02
MOB_03
MOB_04
MOB_05
MOB_06
MOB_07
MOB_08
MOB_09
MOB_10
MOB_11
MOB_12
MOB_14

[A continuació s’adjunta una fitxa d’exemple, per a descarregar tot el catàleg d’elements cal accedir a
http://w24.bcn.cat/geoportal/descargas/Plec_Esp_Tec_Manteniment_Cartografia.zip]
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MicroStation Design File v8” (DGN)

MicroStation Design File v8” (DGN)

ANNEX 2: ESPECIFICACIONS PER AL FORMAT
MicroStation Design File v8” (DGN) “AutoCAD Drawing Exchange File”
(DXF) per la cartografia topogràfica 3D
de l’Ajuntament de Barcelona

[Descarregar les especificacions tècniques per a cada un dels format
http://w24.bcn.cat/geoportal/descargas/Plec_Esp_Tec_Manteniment_Cartografia.zip]

al

següent

enllaç

Data: 16 de gener de 2012
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BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipal, S.A.

ADAPTACIÓ PROJECTE EXECUTIU D’ESPAI PÚBLIC

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ, DEL PASSEIG
CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT
ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL

(FASE III)

#
enginyer tècnic
ivan moraz i balust
c/industria, 339 baixos # 08027 barcelona
tel / fax. 934 20 29 10 # www.proenur.com
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ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

Pàg.:
01
01

AMIDAMENTS

1

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III
DEMOLICIONS-ENDERROCS-RETIRADES

Num.

Text

Pàg.:
Tipus

1

T

2

Senyals verticals existents
4 Subtotal
1

FQBAY010
Num.

u

Text

T

2

Arbres existents Àmbit
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

M21Q2501

Num.

u

Text

[F]

Unitats
126,000

TOTAL Fórmula

7

F2194UET
Num.

126,000 C#*D#*E#*F#
126,000 SUMSUBTOT

S

[C]

[D]

[E]

2
4

T
Papereres existents
Subtotal

u

Text

126,000

[F]

Unitats
7,000

T

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

Unitats
16,000

8

TOTAL Fórmula

F21B3001

m

Text

T

2

Barana existent
4 Subtotal

16,000

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud (m)
9,000

M21Q1121
Num.

u

Text

7,000

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Tipus

1

T

2

Bancs existents
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
25,000

M21QY002
Num.

Text

T

2

Jardineres existents
4 Subtotal

[C]

F21QQB01

[D]

[E]

[F]

Unitats
8,000

Num.

Text

T

2

Pletines Paraigües existents
4 Subtotal

M21B0001

u

T

Aparcament Bicis
4 Subtotal

[C]

[D]

[C]

[D]

[E]

Unitats
23,000

10

TOTAL Fórmula

F219KBC0
Num.

m

Unitats
22,000

Text

Tipus

T

Tall paviment asfalt cruïlles
3 Tall paviment per a construcció de
rases
5 Subtotal

22,000 C#*D#*E#*F#
22,000 SUMSUBTOT
22,000

[C]

[D]

[E]

Longitud (m)
98,700
13,500

Unitats
1,000
2,000

Prisma
1,000
11,000

[F]

11

F219UF63

Num.

m2

Text

1
2

23,000

395,700 SUMSUBTOT

S

4

Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre parament vertical, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans
manuals i aplec
EUR

5

Tipus

T
T
Demolició Asfalts Rases Serveis
Demolició Asfalts Rases Serveis

395,700

Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Demolició Asfalt cruilla

3

TOTAL Fórmula

98,700 C#*D#*E#*F#
297,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

2

23,000 C#*D#*E#*F#
23,000 SUMSUBTOT

S

[F]

TOTAL AMIDAMENT

8,000

[F]

[E]

S

1

TOTAL AMIDAMENT
6

Tipus

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor
Tipus

1

Text

9,000

Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

2

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000 SUMSUBTOT

S

u

m

25,000

TOTAL AMIDAMENT
5

Num.

Desmuntatge i trasllat a magatzem municipal de jardinera de fosa convencional de fins a 1,5 m de diàmetre i
càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió o contenidor
Tipus

1

TOTAL Fórmula

F21B2001

1

S

u

9

25,000 C#*D#*E#*F#
25,000 SUMSUBTOT
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#
9,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

16,000 C#*D#*E#*F#
16,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

7,000 C#*D#*E#*F#
7,000 SUMSUBTOT

S

8,000

Retirada de les tapes de registre de serveis existents afectades, adeqüació i restauració per a la posterior
col.locació, inclòs anivellament, recrescut i regulació a la nova cota.

2

Tapes existents
4 Subtotal

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000 SUMSUBTOT

S

Tipus

1

Num.
1

[F]

Unitats
8,000

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Tipus

[E]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
2

[D]

Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària
Tipus

1

[C]

2

[C]

Superfície (m²)
127,406
Longitud (m)
13,500
13,500

[D]

Amplada (m)
1,000
1,000

[E]

Unitats
5,000
5,000

[F]

TOTAL Fórmula

Gruix
5,000

637,030 C#*D#*E#*F#

5,000
5,000

337,500 C#*D#*E#*F#
337,500 C#*D#*E#*F#
EUR

995
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AMIDAMENTS

Pàg.:

6

Demolició Asfalts Rases Serveis
Demolició Asfalts Rases Serveis
8 Demolició Asfalts Rases Serveis
9 Demolició Asfalts Rases Serveis
11 Subtotal

13,500
13,500
13,500
13,500

7

0,600
1,000
0,400
1,000

2,000
2,000
4,000
4,000

5,000
5,000
5,000
5,000

S

81,000
135,000
108,000
270,000
1.906,030

AMIDAMENTS

3

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT
15

F2194U12
Num.

TOTAL AMIDAMENT

m2

Text

F219UFA3

Num.

m2

Text

1
2
4
5
6
7
8
9
11

Tipus

5

T
Demolició Asfalt cruilla

3

T
Demolició Asfalts Rases Serveis
Demolició Asfalts Rases Serveis
Demolició Asfalts Rases Serveis
Demolició Asfalts Rases Serveis
Demolició Asfalts Rases Serveis
Demolició Asfalts Rases Serveis
Subtotal

T

Demolició Llambordes Cruïlles
3 Demolició paviment vorera IMI

Superfície (m²)
127,406
Longitud (m)
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500

[D]

[E]

[F]

Gruix
7,000
Amplada (m)
1,000
1,000
0,600
1,000
0,400
1,000

Unitats
5,000
5,000
2,000
2,000
4,000
4,000

1.492,871

Demolició de paviment de llambordes, llambordins i empedrats col·locats sobre terra o formigó, de 0,60 m
d'amplària, com a màxim, amb martell picador
Tipus

Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada
[C]

2

[C]

[D]

Longitud (m)
107,961
5,000

Unitats

[E]

[F]

S

Subtotal

S
TOTAL AMIDAMENT

891,842 C#*D#*E#*F#
472,500
472,500
113,400
189,000
151,200
378,000
2.668,442

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
SUMSUBTOT

F219V210
Num.

u

Text

Demolició d'escossell de qualsevol forma o tipus, col·locat sobre formigó, amb mitjans mecànics o manuals, i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Tipus

1

T

2

Demolició Escossells Boulevard
4 Subtotal

117,961

[C]

[D]

[E]

[F]

Escossells
129,000

Num.

Text

Demolició de paviments de lloses de formigo/pedra natural de qualsevol gruix i amplària sobre llit de formigó,
amb martell picador
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

F2195D24
Num.

m2

Text

T

2

Demolició Pedra Passeig Central
Boulevard
3 Demolició Pedra Guals Boulevard
5 Subtotal

Longitud (m)
2.989,501

Tipus

Enderroc lloses rampes
4 Subtotal

2.989,501 C#*D#*E#*F#

Num.

m2

Text

1
2
3
4
5
6
7

T
Demolició formigó cruïlla
Demolició formigó rases Serveis
Trasversals
Demolició formigó rases Serveis
Trasversals
Demolició formigó rases Serveis
Trasversals
Demolició formigó rases Serveis
Longitudinals
Demolició formigó rases Serveis
Longitudinals IMI

[C]

[D]

Demolició formigó Boulevard
11 (25% Demolició formigó en mal estat)
13 Subtotal

Num.

[F]

T

Unitats

Superfície (m²)
74,500

TOTAL Fórmula

74,500 C#*D#*E#*F#
74,500 SUMSUBTOT

Text

1,000

5,000

20,700

0,600

2,000

24,840 C#*D#*E#*F#

20,700

0,400

4,000

33,120 C#*D#*E#*F#

429,731

0,500

1,000

214,866 C#*D#*E#*F#

Num.

410,380

0,600

1,000

246,228 C#*D#*E#*F#

1

74,500

Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud (m)
842,657
1,200

Percentatge (
0,500

Creuaments

Unitats

11,000

2,000

4
5

Subtotal

S
TOTAL AMIDAMENT

19

F21913Z5

C#*D#*E#*F#

4

762,356 C#*D#*E#*F#

6

5
7

S

[F]

Demolició de rigola de llambordes de pedra natural, de més de 20 m de llargària, col·locada sobre base de
formigó, inclosa la base, amb mitjants mecànics o manuals, i càrrega sobre camió

50% Demolició Rigoles maltmeses
3 Creuaments Serveis Terrasses + IMI

107,961 C#*D#*E#*F#
103,500 C#*D#*E#*F#

Percentatge
0,250

[E]

S

2

Amplada (m)

Superficie (m²)
3.049,424

m

1

TOTAL Fórmula

Longitud (m)
107,961
20,700

8
9

[E]

F2193AN1

3.049,424

2

10

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió
Tipus

[C]

59,923 C#*D#*E#*F#
3.049,424 SUMSUBTOT

59,923
S

18

F219YAL5

T

2

TOTAL AMIDAMENT
14

Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

TOTAL Fórmula
1

1

129,000

2.668,442
17

m2

TOTAL Fórmula

129,000 C#*D#*E#*F#
129,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

F2194U40

TOTAL Fórmula

107,961 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
117,961 SUMSUBTOT

2,000

4

TOTAL Fórmula

16
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000

TOTAL AMIDAMENT
13

4

1.906,030
1

12

Pàg.:

m

Text

421,329 C#*D#*E#*F#
26,400 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
447,729 SUMSUBTOT
447,729

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
Tipus

T
50% Demolició Vorades maltmeses
T
Vorada Laterals Rambla
Subtotal

TOTAL Fórmula

S

[C]

[D]

[E]

Longitud (m)
842,657
Longitud (m)
1,200

Percentatge (
0,500
Creuamantes
11,000

Unitats
2,000

[F]

TOTAL Fórmula

421,329 C#*D#*E#*F#
26,400 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
447,729 SUMSUBTOT

1.492,871 SUMSUBTOT
EUR

EUR
996
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
20

F219CC12
Num.

m2

2

Num.

447,729

Text

Tipus

T
Panot Laterals Rambla
Subtotal

[C]

[D]

[E]

Superficie (m²)
2,000

Creumanets
11,000

Unitats
2,000

[F]

Text

Pàg.:
Tipus

1

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

1
4

AMIDAMENTS

5

T

2

Rigoles trapezioidals transicions
4 Subtotal

[E]

[F]

Longitud (m)
842,657

Percentatge (
0,050

Creuaments

Unitats

4

F974Y008
Num.

44,000

m

Text

42,133 C#*D#*E#*F#
42,133 SUMSUBTOT

S

T

2

50% Reposició Rigoles maltmeses
3 Rigoles Infraestructures
5 Subtotal

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III
FERMS I PAVIMENTS

42,133

Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter de ciment 1:4
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud (m)
842,657
1,200

Percentatge (
0,500

Creuaments

Unitats

11,000

2,000

S
TOTAL AMIDAMENT

5
1

F96AYAA3
Num.

m

Text

1
2
4

Vorada de xapa d'acer corten, recta, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica
Tipus

T
Xapa Corten
Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

F936V010
Num.

m3

Text

T

2

Rampes
3 Formigó cruïlla
4
5
6
7
8
9
10

T
Reposició formigó rases Serveis
Trasversals
Reposició formigó rases Serveis
Trasversals
Reposició formigó rases Serveis
Trasversals
Reposició formigó rases Serveis
Longitudinals
Reposició formigó rases Serveis
Longitudinals IMI
Reposisicó formigó rases IMI-Trànsit

11
12

F974Y00C

m

6

T

F961D87B

m

Num.

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Superfície (m²)
74,500
173,278
Longitud (m)
20,700

Gruix (m)
0,200
0,200
Gruix (m)
0,200

Amplada (m)

Unitats

Amplada (m)
1,000

Unitats
5,000

20,700 C#*D#*E#*F#

20,700

0,200

0,600

2,000

4,968 C#*D#*E#*F#

20,700

0,200

0,400

4,000

6,624 C#*D#*E#*F#

429,731

0,200

0,400

1,000

34,378 C#*D#*E#*F#

410,380

0,200

0,600

1,000

49,246 C#*D#*E#*F#

2

90,600
Superfície (m²)
3.049,424

0,200
Percentatge (
0,250

0,600
Gruix (m)
0,200

1,000

10,872 C#*D#*E#*F#

4

[C]

[D]

Longitud (m)
842,657

Percentatge (
0,500

[E]

[F]

421,329

Vorada de pedra natural arènisca, de les mateixes característiques a les existents, per a la reposició de vorada
maltmesa de guals de viannats, de forma recta, de 15x40 cm., amb una longitud de 90 cm., col.locada sobre
base de formigóno estructural de 20 N/mm² de resistencia a compressió I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada.

T

2

Vorades Guals
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

Longitud (m)
0,900

Unitats
2,000

Guals
14,000

[F]

F9J1V010

m2

Text

1

Tipus

T

152,471 C#*D#*E#*F#
6

328,815 SUMSUBTOT

7

328,815

8

Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter de ciment 1:4

9

EUR

T
Reposició Calçades Laterals Rases
Passeig Rambla Fabra i Puig
Reposició Calçades Laterals Rases
Passeig Rambla Fabra i Puig
Reposició Calçades Laterals Rases
Passeig Rambla Fabra i Puig
Reposició Calçades Laterals Rases
Passeig Rambla Fabra i Puig
Reposició Calçades Laterals Rases
Passeig Rambla Fabra i Puig

25,200

Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm
inclosa

Boulevard Passeig Central
3 Passeig Rambla Fabra i Puig - Cruïlles
5

TOTAL Fórmula

25,200 C#*D#*E#*F#
25,200 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

421,329 C#*D#*E#*F#
421,329 SUMSUBTOT

S

Tipus

1

14,900 C#*D#*E#*F#
34,656 C#*D#*E#*F#

S

Text

421,329 C#*D#*E#*F#
26,400 C#*D#*E#*F#
447,729 SUMSUBTOT
447,729

TOTAL AMIDAMENT

94,343

TOTAL Fórmula

Vorada de pedra sorrenca escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada
Tipus

50% Reposició Vorades maltmeses
4 Subtotal

[C]

TOTAL AMIDAMENT
3

Text

1

Num.

T

Formigó Boulevard
13 (25% Reposició formigó en mal estat)
15 Subtotal

TOTAL Fórmula

m

Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, apte per a
classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Tipus

1

Num.

94,343 C#*D#*E#*F#
94,343 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

2

F961D87A

2

Longitud (m)
94,343

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

44,000 C#*D#*E#*F#
44,000 SUMSUBTOT

S

01
04

[D]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

[C]

6

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Superficie (m²)
3.096,878
173,278
Longitud (m)
13,500

Ample (m) Sobreamples (
1,000

Unitats
5,000

67,500 C#*D#*E#*F#

13,500

1,000

5,000

67,500 C#*D#*E#*F#

2,000

16,200 C#*D#*E#*F#

2,000

27,000 C#*D#*E#*F#

4,000

21,600 C#*D#*E#*F#

13,500

3.096,878 C#*D#*E#*F#
173,278 C#*D#*E#*F#

0,600

13,500
13,500

1,000
0,400

EUR
997
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AMIDAMENTS

Pàg.:

10

Reposició Calçades Laterals Rases
Passeig Rambla Fabra i Puig
12 Subtotal

13,500

1,000

4,000

F9J1V015

Num.

m2

Text

54,000 C#*D#*E#*F#

Reposició Calçades Laterals Rases
Passeig Rambla Fabra i Puig
7 Subtotal

[C]

[D]

[E]

2
3

T
Boulevard Passeig Central
Passeig Rambla Fabra i Puig - Cruïlles

4
5
6
7
8
9
10
12

T
Reposició Calçades Laterals Rases
Passeig Rambla Fabra i Puig
Reposició Calçades Laterals Rases
Passeig Rambla Fabra i Puig
Reposició Calçades Laterals Rases
Passeig Rambla Fabra i Puig
Reposició Calçades Laterals Rases
Passeig Rambla Fabra i Puig
Reposició Calçades Laterals Rases
Passeig Rambla Fabra i Puig
Reposició Calçades Laterals Rases
Passeig Rambla Fabra i Puig
Subtotal

[F]

11

F9H1V100

F9H1V130

Num.
1
2
3
4
5
7

t

Text

Ample (m) Sobreamples (
1,000

Unitats
5,000

67,500 C#*D#*E#*F#

13,500

1,000

5,000

67,500 C#*D#*E#*F#

2,000

16,200 C#*D#*E#*F#

2,000

27,000 C#*D#*E#*F#

4,000

21,600 C#*D#*E#*F#

Num.

Text

1
2

Passeig Rambla Fabra i Puig - Cruïlles
3 Reposició Calçades Laterals Rases
Passeig Rambla Fabra i Puig
4 Reposició Calçades Laterals Rases
Passeig Rambla Fabra i Puig

4,000

0,600

T

13,500
13,500

1,000
0,400

13,500

1,000

4,000

F9H1V160

Num.

t

Text

46,802

[C]

Superficie (m²)
3.096,878

[D]

[E]

[F]

Gruix (m) Pes Especific (
0,040
2,400

54,000 C#*D#*E#*F#

T

3.523,956

13

[C]

Superficie (m²)
173,278
13,500

[D]

[E]

[F]

Gruix (m) Pes Especific (
0,050
2,400
0,050
2,400

Unitats

TOTAL Fórmula

F9F1U013

Num.

5,000

20,793 C#*D#*E#*F#
8,100 C#*D#*E#*F#

m2

8,100

0,050

2,400

2,000

1,944 C#*D#*E#*F#

5,400

0,050

2,400

4,000

2,592 C#*D#*E#*F#

Text

Superficie (m²)
173,278
13,500
8,100

[D]

T

Boulevard Passeig Central Peatonal
4 Subtotal

Gruix (m) Pes Especific (
0,040
2,400

14

F9H11352

m2

Num.

[F]

Gruix (m) Pes Especific (
0,070
2,400
0,070
2,400

Unitats

0,070

2,400

Text

[C]

[D]

[E]

Superficie (m²)
1.620,000

T

Boulevard Passeig Central Posterior
Grabat Superficie
4 Subtotal

2,000

2,722 C#*D#*E#*F#

15

EUR

F9F1U012

m2

TOTAL Fórmula

1.620,000 C#*D#*E#*F#
1.620,000 SUMSUBTOT

[C]

[D]

[E]

Superficie (m²)
1.476,878

1.620,000

[F]

TOTAL Fórmula

1.476,878 C#*D#*E#*F#
1.476,878 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

5,000

[F]

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 22 surf 50/70 D, amb granulat per a rodament
i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb
una compactació del 98% de l'assaig Marshall

2

TOTAL Fórmula

29,111 C#*D#*E#*F#
11,340 C#*D#*E#*F#

155,520

S

Tipus

1

TOTAL Fórmula

155,520 C#*D#*E#*F#
155,520 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT

33,429

[E]

[F]

Millora de mescla bituminosa en calent mitjançant BM-3C i fibres, inclòs neteja prèvia de calçada, en horari
festiu, posterior acabat i aplicació de tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà i
resines, amb característiques d'acabat antilliscants i anticarborants, inclou la realització d'assaigos, en ambient
humit i ´´in-situ´´, tipus pèndol, donant valors per sobre de 0.45 SRT. Acabat de l'aglomerat en color gris RAL
7043, aplicat amb pistola a presio, amb aplicació de tres capes, neteja prèvia del ferm inclosa, segons
indicacions de la D.F.

2

33,429 SUMSUBTOT

[C]

[E]

S

Tipus

1

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració.
Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de
l'assaig Marshall

T

Superficie (m²)
1.620,000

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC
22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de
l'assaig Marshall

Tipus

[C]

3.523,956 SUMSUBTOT

S

297,300

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 S, AC 11 surf 35/50 S (S-10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla
bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall

2

Boulevard Passeig Central Peatonal
4 Subtotal

TOTAL Fórmula

297,300 C#*D#*E#*F#
297,300 SUMSUBTOT

S

Tipus

1

3,629 C#*D#*E#*F#

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G,
AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració.
Està inclòs fins un 10% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de
l'assaig Marshall
Tipus

Boulevard Passeig Central
4 Subtotal

1.476,878

Grabat de la superfície estesa, mitjançant malla especial, segons dibuix de la rambla de l'onze de setembre
entre els carrers santa coloma i gran de sant andreu, simulació llamborda 20x10 cm., inclòs neteja prèvia de
calçada, en horari festiu, posterior acabat i aplicació de tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica
de poliuretà i resines, amb característiques antilliscants i anticarborants, de color gris RAL 7043, aplicat amb
pistola a presio, amb aplicació de tres capes, neteja prèvia del ferm inclosa, segons indicacions de la D.F.
EUR

998

8

46,802 SUMSUBTOT

S

2

12
13,500

Tipus

t

2,400

TOTAL AMIDAMENT

T
Passeig Rambla Fabra i Puig - Cruïlles
Reposició Calçades Laterals Rases
Passeig Rambla Fabra i Puig
Reposició Calçades Laterals Rases
Passeig Rambla Fabra i Puig
Reposició Calçades Laterals Rases
Passeig Rambla Fabra i Puig
Subtotal
S

F9H1V120

Text

1

3.096,878 C#*D#*E#*F#
173,278 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
10

t

TOTAL Fórmula

Superficie (m²)
3.096,878
173,278
Longitud (m)
13,500

TOTAL AMIDAMENT
9

0,070

TOTAL AMIDAMENT

Num.
1

5,400

3.523,956

Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH, amb dotació 1 kg/m2,
neteja del ferm inclosa
Tipus

Pàg.:

5

3.523,956 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

8

AMIDAMENTS

7

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

T

2

Boulevard Passeig Central Posterior
Grabat Superficie
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

Superficie (m²)
1.476,878

F9HDWWWW
Num.

u

1.476,878 SUMSUBTOT

S

4

Text

Tipus

T
Partida
Subtotal

[C]

F9E1V020

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000

Num.

Tipus

1

T

2

Panot Laterals Rambla
3 Panot rases IMI-Trànsit
5 Subtotal

F961Y325

[C]

[D]

[E]

Superficie (m²)
2,000
57,636

Creumanets
11,000
1,000

Unitats
2,000
1,000

[F]

Num.

Tipus

[C]

Text

Tipus

T

2

Pous existents
4 Subtotal

2
4

T
Vorada Laterals Rambla
Subtotal

Longitud (m)
1,200

Obra
Capítol
Capítol

[D]

[E]

01
06
01

Creuamantes
11,000

F9F1U014

[F]

1

F2225432

M³

Num.

Text

Num.

1

TOTAL Fórmula

Unitats
2,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

T

2

Guals vianants Passeig Central
Posterior Grabat Superficie
4 Subtotal

Amplada (m)
1,200

Longitud (m)
4,000

Unitats
14,000

T

2

26,400

[F]

F222H422

Num.

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
31,150
0,400
0,600

M³

Daus Formigó
Columnes Enllumenat
4 Subtotal

7,476

EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO DE 1 M² I DE 2 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), RAMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE
CAMIÓ, INCLOSOS TOTS ELS TRANSPORTS I CÀRREGUES INTERMÈDIES NECESSÀRIES PER A
L’EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

7,476 C#*D#*E#*F#
7,476 SUMSUBTOT

S

Text

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
1,000
0,800
0,800
1,000

S

TOTAL Fórmula

0,640 C#*D#*E#*F#
0,640 SUMSUBTOT

67,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

67,200

F227500F
Num.

Text

1

01

8,000

TOTAL AMIDAMENT

3
TOTAL AMIDAMENT

Obra

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000 SUMSUBTOT

67,200 SUMSUBTOT

S

TOTAL Fórmula

EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, DE MÉS DE 1
METRE D'AMPLÀRIA I MÉS DE 60 CM DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REBLERT I
COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS (PALA EXCAVADORA) I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT, I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, INCLOSOS TOTS ELS TRANSPORTS I
CÀRREGUES INTERMÈDIES NECESSÀRIES PER A L’EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

2
1

Unitats
8,000

26,400 C#*D#*E#*F#
26,400 SUMSUBTOT

Grabat de la superfície estesa d'aglomerat asfàltic en calent, mitjançant malla especial en forma lineal per a PTI
de pavimentació tàctil per invidents, segons dibuix i mostra exposada en l'Annex nª6 Ferms i Paviments d'aquest
Projecte, simulació panot ratllat 20x20cm., inclòs neteja prèvia de calçada, en horari festiu, posterior acabat i
aplicació de tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà i resines, amb característiques
antilliscants i anticarborants, de color gris RAL 7043, aplicat amb pistola a presio, amb aplicació de tres capes,
neteja prèvia del ferm inclosa, segons indicacions de la D.F.

Text

[F]

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III
XARXA D'ENLLUMENAT
OBRA CIVIL I INSTAL.LACIONS

Tipus

Enllumenat
4 Subtotal

S

m2

[E]

TOTAL Fórmula

101,636

TOTAL AMIDAMENT
19

[D]

S

2

1

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm,
col·locada sobre de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària

Text

Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800
mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i
118,5 kg de pes total, col.locat amb morter.

1

TOTAL Fórmula

44,000 C#*D#*E#*F#
57,636 C#*D#*E#*F#
101,636 SUMSUBTOT

S

m

u

2,000

TOTAL AMIDAMENT
18

FDDBA010

Num.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Text

10

XARXA DE CLAVEGUERAM

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 SUMSUBTOT

S

m2

05

1.476,878

TOTAL AMIDAMENT
17

1

Trasllat d'equip asfàltic, per a grans volums d'estesa, inclou retrirada de l'equip de l'obra.

1
2

Capítol

TOTAL Fórmula

Pàg.:

1.476,878 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
16

AMIDAMENTS

9

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III

2

EUR

M²

REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0.6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
Tipus

T
Enllumenat

0,640

[C]

[D]

[E]

Longitud (mts) Amplada (mts)
31,150
0,400

Unitats
1,000

[F]

TOTAL Fórmula

12,460 C#*D#*E#*F#
EUR

999

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
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ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
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AMIDAMENTS
4

Subtotal

Pàg.:

F228A10F

M³

Pàg.:

12,460 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

4

AMIDAMENTS

11

BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
Num.

12,460

Text

Tipus

1

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA PER A SERVEIS D'AMPLADA DE FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÈSTEC (SENSE INCLOURE MATERIAL D'APORTACIÓ),
EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95
% PM.

T

2

Enllumenat
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud (mts)
31,150

Text

Tipus

1

T

2

Enllumenat
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
31,150
0,400
0,600

Unitats
1,000

S
TOTAL AMIDAMENT

5

F2A15000
Num.

M³

Text

T

2

Enllumenat
4 Subtotal

S
T

6
7
9

Enllumenat
Subtotal
Subtotal "A origen"

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
31,150
0,400
0,400

Unitats
1,000

Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
31,150
0,400
0,150

Unitats
1,000

S
O
S

13

TOTAL AMIDAMENT
6

FG22TH1K

Num.

M

Text

T

2

Enllumenat
4 Subtotal

[C]

[D]

Longitud (mts)
31,150

Unitats
1,000

[E]

[F]

FDGZU010

Num.

M

Text

T

2

Enllumenat
4 Subtotal

FG31D562

[C]

[D]

[E]

Longitud (mts)
31,150

[D]

Unitats
1,000

Longitud (m)
6,000

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
10

4,984 C#*D#*E#*F#
4,984 SUMSUBTOT

FG38E355
Num.

M

6,000

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM² I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA.

Text

Tipus

1

1,869 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
1,869 SUMSUBTOT
6,853 SUMORIGEN(
0,000

T

2

Conductor Coure Nu
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud (mts)
31,150

FHGAU01A

U

TOTAL Fórmula

Num.

31,150

CAIXA DE CONNEXIÓ PER A CONNEXIÓ, PROTECCIÓ I SECCIONAMENT MODEL DF20/0, DE MAJO
MATERIAL ELÈCTRIC, SL O SIMILAR, CLASSE II, DE GRAU DE PROTECCIÓ IP 315 PER A ALIMENTACIÓ
TETRAPOLAR AMB CABLE DE FINS A 10 MM2, INCLOS 4 FUSIBLES CILINDRICS DE 10X38. LES CAIXES
DE CONNEXIONS DISPOSARAN DE FUSIBLES PER A CADA CONDUCTOR I ESTARAN DOTADES
D'ELEMENTS DE CONNEXIÓ, BORNS I PORTAFUSIBLES AMB TAPA TANCADA MITJANYANT UN
CARGOL IMPERDIBLE I QUE EN RETIRAR AQUESTA, QUEDI DESCONNECTADA LA INSTAL'LACIÓ
ELÉCTRICA DEL FANAL.

Text

Tipus

T

2

Punts de Llum 6 mts.
4 Subtotal

[C]

[D]

Unitats
1,000

Unitats
1,000

[E]

01
06
02

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Capítol

TOTAL Fórmula

31,150 C#*D#*E#*F#
31,150 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

11

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
6,000 SUMSUBTOT

S

31,150

[F]

[C]

TOTAL Fórmula

1,000

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III
XARXA D'ENLLUMENAT
PUNTS DE LLUM

TOTAL Fórmula

31,150 C#*D#*E#*F#
31,150 SUMSUBTOT

S

M

T

1

TOTAL AMIDAMENT
8

Tipus

Columnes
4 Subtotal

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANDA CONTINUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLADA,
COL·LOCADA EN TOTA LA LONGITUD DE LES RASES DEL PRISMA ELÈCTRIC I DE
TELECOMUNICACIONS, AIXÍ COM EN LES CANALITZACIONS DE CABLEJAT DE SERVEIS ELÈCTRICS,
EN RASES DE 20 CM PER SOBRE DELS TUBS, COM LA INCORPORACIÓ DE LA MALLA
SENYALITZADORA, SEGONS CRITERIS DE L'INDUSTRIAL.
Tipus

1

Text

2

31,150 C#*D#*E#*F#
31,150 SUMSUBTOT

S

31,150

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM², AMB COBERTA DEL
CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB, TOT INCLÒS.

1

6,853

TOTAL AMIDAMENT
7

Num.

M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA
Tipus

1

7,476 C#*D#*E#*F#
7,476 SUMSUBTOT

FG319534

7,476

8
12

9

SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

31,150 C#*D#*E#*F#
31,150 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

Num.

12

1

31,150

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21030-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X10 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB
EUR
1000

FHR0SS41

U

SUMINISTRE I COL.LOCACIO DE COLUMNA TRONCOCÒNICA INVERTIDA DE XAPA GALVANITZADA
MODEL PEP DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES A LES EXISTENTS A LA RAMBLA DE FABRA I
PUIG, AMB COS INTERMITG DE FOSSA D'ALUMINI, AMB 5 LÀMPARES DE VSAP DE 100W, DE 5
METRES D'ALÇADA TOTAL, FORMAT PER COLUMNA CILINDRICA D'ACER ESTRUCTURAL I ACABAT
GALVANITZAT, DE 250 MM DE DIAMETRE SUPERIOR I 180 MM INFERIOR, AMB DOBLE PORTELLA PER
A CONEXIÓ ELÈCTRICA I PER A CONEXIÓ DE TELECOMUNICACIONS IMI, PER COL.LOCACIO SOBRE
DAU DE FORMIGO, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ. INCLOU P.P. D'ELEMENTS D'ACORATGE I
FIXACIÓ. SENSE ANELL DECORATIU A LA BASE, INCLOU LA PINTURA ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A
EUR

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENTS

13

L'ALÇADA DE LA PORTELLA I PINTAT FINS A 3,0 M D'ALÇADA AMB PINTURA ANTIGRAFITTI I
ANTINGANXINES HOMOLOGADA.

Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

LES COLUMNES, HAN DE COMPLIR AMB LES SEGÜENTS ESPECIFICACIONS DETALLADES AL PLEC
DE CONDICIONS TÉCNIQUES:

T

2

Partida
4 Subtotal

[C]

[D]

Text

Tipus

1

T

2

Columnes
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 SUMSUBTOT

S

F31B3000
Num.

KG

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

01
07

Tipus

1

T

2

Columnes
4 Subtotal

1

1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

Ample
0,800

Llarg
0,800

Prof
1,000

S
TOTAL AMIDAMENT

G21HM003

U

DESMUNTATGE I TRASLLAT DE SEMÀFOR EXISTENT INCLÒS DESCONEXIONS I NOVES CONEXIONS,
REPICAT DE FONAMENT I EXECUCIÓ DE NOU, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, INCLÒS
CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR DELS RESTES, DEMOLICIÓ D'ARQUETA
EXISTENT I EXECUCIÓ DE UNA NOVA, I INSTAL·LACIÓ D'AVISADOR ACÚSTIC.DESMUNTATGE,
RETIRADA, ENDERROC DE DAU DE FORMIGÓ, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE LA RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I RECOL.LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ DE
COLUMNA SEMAFÒRICA EXISTENT INCLÒS DESCONEXIONS I NOVES CONEXIONS, REPICAT DE
FONAMENT I EXECUCIÓ DE NOU, TOT INCLÓS SEGONS LA D.F, SOBRE PEÇA DE GRANIT O FORMIGÓ
DE 40X40X15 PERFORADA, DE D= 120 MM I PREPARADA PER A REBRE PAL DE SEMAFOR AL CENTRE
DE LA PEÇA I COL.LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGO, INCLOSA LA CÀRREGA, TRASNPORT
INTERIOR, TRANSPORT A ABOCADOR O MAGATZEM INDICAT PER LA D.F. I A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
INCLÓS EL CÀNON D'ABOCADOR/MANTENIMENT.

TOTAL Fórmula

6,400 C#*D#*E#*F#*(
6,400 SUMSUBTOT
6,400
Num.

Obra
Capítol
Capítol

01
06
03

1,000

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III
XARXA SEMAFÒRICA

ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
RASES I POUS

Text

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III
XARXA D'ENLLUMENAT
LEGALITZACIONS

Text

Tipus

1

T

2

Semàfors
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
11,000

FG13TY10

Num.

U

Text

Tipus

1
2
4

ADAPTACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT, PER ALIMENTAR EL NOU ENLLUMENAT, INCLOU
EL CANVI DE L'ELEMENT DE GOVERN AL TIPUS CITILUX I ADEQÜAR LA COMUNICACIÓ A FIBRA
ÒPTICA O TARGETA GPRS AMB SAI. PINTAR EL QUADRE AMB PINTURA ANTIGRAFITIS I
ANTIENGANXINES I ADEQÜAR LA BANCADA EN CAS DE SER NECESSARI. INCLOU TOTES LES
LEGALITZACIONS, DOCUMENTACIONS, TAXES E IMPOSTOS, PROJECTE I TRÀMITS NECESSARIA AMB
LA COMPANYIA ENDESA PER FER LA MODIFICACIÓ DEL QUADRE.

T
Partida
Subtotal

[C]

[D]

[E]

FPAAIM02

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III
XARXA IMI
MOVIMENT DE TERRES

F2225432

M³

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 SUMSUBTOT

S

U

01
08
01

11,000

TOTAL Fórmula

1

Unitats
1,000

TOTAL AMIDAMENT
2

[F]

Obra
Capítol
Capítol

TOTAL Fórmula

11,000 C#*D#*E#*F#
11,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

2

[F]

Unitats
1,000

HAN DE COMPLIR AMB LES NORMES UNE-EN 40, CAL APORTAR ELS CERTIFICATS I DOCUMENTACIÓ
DETALLADA A LES ESPECIFICACIONS GENERALS DE I'INFORME. DISPOSARA DE CARTEL· LES A LA
PART INFERIOR FINS UNA ALÇADA DE 150 MM TAL COM ESPECIFICA EL PLEC DE CONDICIONS
TÉCNIQUES.LA PORTELLA SERA DE 300 MM D'ALÇADA I AMB UN SOL PUNT DE TANCAMENT, AMB
DOS PUNTS DE RECOLZAMENT.
Num.

[E]

14

1,000

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ D´ELECTRICITAT I ENLLUMENAT (INCLOU PROJECTE ELÈCTRIC
LEGALITZAT, DESPESES DE PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT (HONORARIS
PROJECTES, PERMISOS, I GESTIONS AMB LES COMPANYIES), AIXÍ COM D'ABONAMENT INTEGRE EN
CONCEPTE DE LA VERIFICACIÓ DE L'INSTAL.LACIÓ I LA REALITZACIÓ DELS AJUSTAMENTS TÈCNICS
NECESSARIS A REALITZAR SOBRE LA LÍNEA EXISTENT A MANTENIR, PER TAL DE CONECTAR ELS
PUNTS DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL QUADRE NOU DE CONEXIÓ I LA COL.LOCACIÓ D'UN
ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES OBRES, PER TAL DE LEGALITZAR LA LÍNIA PER
MODIFICACIÓ D'ARMARI, SEGONS ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI D'ENLLUMENAT
PÚBLIC MUNICIPAL. INCLOU CERTIFICATS DE LES LLUMINÀRIES CE I AGARNTIES, INCLOU
CERTIFICATS DE LES COLUMNES CE I CERTIFICATS DE FORMIGÓ, PINTURES I TRACTRAMENTS DE
PROTECCIÓ.
EUR

Num.

Text

1
2

Excavació Rases Longitudinals Xarxa
3 Excavació Rases Trasversals Xarxa
4 Excavació Rasa tub D63 enllumenat
5 Excavació Rasa tub D90 conexió
arquetes

EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, DE MÉS DE 1
METRE D'AMPLÀRIA I MÉS DE 60 CM DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REBLERT I
COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS (PALA EXCAVADORA) I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT, I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, INCLOSOS TOTS ELS TRANSPORTS I
CÀRREGUES INTERMÈDIES NECESSÀRIES PER A L’EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.
Tipus

T

[C]

Longitud (m)
410,380
149,680
4,500
1,000

[D]

[E]

[F]

Amplada (m) Profunditat (m)
0,600
1,000
0,600
1,000
0,200
1,000
0,200
1,000

Unitats
1,000
1,000
1,000
4,000

TOTAL Fórmula

246,228
89,808
0,900
0,800

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

EUR
1001

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

AMIDAMENTS

Pàg.:

6

Excavació Rasa tub D90 conexió
IMI-Trànsit
8 Subtotal

90,600

0,400

1,000

1,000

TOTAL AMIDAMENT
F222H422

M³

1

373,976

F31521B1
Num.

EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO DE 1 M² I DE 2 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), RAMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE
CAMIÓ, INCLOSOS TOTS ELS TRANSPORTS I CÀRREGUES INTERMÈDIES NECESSÀRIES PER A
L’EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

Text

Tipus

1

T

2

Pericó 70x70x85 (Vermell)
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
23,000
1,000
1,000
1,000

S
TOTAL AMIDAMENT

3

F2A15000
Num.

M³

Tipus

1
2
3
4
5
6
8

T
Excavació Rases Longitudinals Xarxa
Excavació Rases Trasversals Xarxa
Excavació Rasa tub D63 enllumenat
Excavació Rasa tub D90 conexió
arquetes
Excavació Rasa tub D90 conexió
IMI-Trànsit
Subtotal

[C]

Longitud (m)
410,380
149,680
4,500
1,000

[D]

M³

Text

2
3
5

TOTAL Fórmula

6

23,000 C#*D#*E#*F#
23,000 SUMSUBTOT

8

T
Excavació Rases Longitudinals Xarxa
Excavació Rases Trasversals Xarxa
Excavació Rasa tub D63 enllumenat
Excavació Rasa tub D90 conexió
arquetes
Excavació Rasa tub D90 conexió
IMI-Trànsit
Subtotal

90,600

[E]

[F]

Amplada (m) Profunditat (m)
0,600
0,500
0,600
0,500
0,200
0,500
0,200
0,500

Unitats
1,000
1,000
1,000
4,000

0,400

Amplada (m) Profunditat (m)
0,600
0,500
0,600
0,500
0,200
0,500
0,200
0,500

Unitats
1,000
1,000
1,000
4,000

FG22TL1K

M

TOTAL Fórmula

123,114
44,904
0,450
0,400

1,000

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Num.

18,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Text

F227500F
Num.

M²

REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0.6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Text

Tipus

1
2
3
4
5
6
8

T
Excavació Rases Longitudinals Xarxa
Excavació Rases Trasversals Xarxa
Excavació Rasa tub D63 enllumenat
Excavació Rasa tub D90 conexió
arquetes
Excavació Rasa tub D90 conexió
IMI-Trànsit
Subtotal

[C]

Longitud (m)
410,380
149,680
4,500
1,000

[D]

[E]

[F]

Amplada (m) Profunditat (m)
0,600
0,500
0,600
0,500
0,200
0,500
0,200
0,500

Unitats
1,000
1,000
1,000
4,000

7

Tipus

T

[D]

[E]

[F]

Longitud (m)
410,380
149,680
1,000

Unitats
6,000
6,000
4,000

2.462,280 C#*D#*E#*F#
898,080 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#

90,600

1,000

90,600 C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

3

FG22RJ1K

0,400

0,500

1,000

1

TOTAL AMIDAMENT

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
Tipus

T

2

Excavació Rasa tub D90 conexió
arquetes
3 Excavació Rasa tub D90 conexió
IMI-Trànsit

186,988

4
5

01
08
02

Text

3.454,960

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Longitud (m)
1,000

Unitats
4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

90,600

1,000

90,600 C#*D#*E#*F#

18,120 C#*D#*E#*F#
186,988 SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#

S

13

Obra
Capítol
Capítol

M

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
3.454,960 SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#

S

TOTAL AMIDAMENT
123,114
44,904
0,450
0,400

18,120 C#*D#*E#*F#

[C]

12

TOTAL Fórmula

Num.

90,600

Subtotal

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

186,988

6

4

123,114
44,904
0,450
0,400

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
INTERIOR LLIS DE D=125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA EN
CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA, TAPS I CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT,
COLOR A DEFINIR SEGONS TIPOLOGIA DE SERVEI, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE RECOBRIMENT
DE 30X30 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES SOTA VORERA.

Excavació Rases Longitudinals Xarxa
3 Excavació Rases Trasversals Xarxa
4 Excavació Rasa tub D90 conexió
arquetes
5 Excavació Rasa tub D90 conexió
IMI-Trànsit

186,988

TOTAL Fórmula

186,988 SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#

S

2

186,988 SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#

S

13

0,500

TOTAL AMIDAMENT
2

[F]

0,500

Longitud (m)
410,380
149,680
4,500
1,000

[D]

23,000

[E]

0,400

[C]

13

1

90,600

FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/10/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ.
Tipus

1

SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ.

Text

16

36,240 C#*D#*E#*F#

4
Num.

Pàg.:

373,976 SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#

S

13

2

AMIDAMENTS

15

6

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III
XARXA IMI
CANALITZACIONS

7
8
9
10

EUR

Subtotal

S

C#*D#*E#*F#
94,600 SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
EUR

1002

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

FDGZU010

Num.

M

3
4
5
6

94,600

Text

Tipus

T
Excavació Rases Longitudinals Xarxa
Excavació Rases Trasversals Xarxa
Excavació Rasa tub D63 enllumenat
Excavació Rasa tub D90 conexió
arquetes
Excavació Rasa tub D90 conexió
IMI-Trànsit

[C]

[D]

Longitud (m)
410,380
149,680
4,500
1,000

Unitats
1,000
1,000
1,000
4,000

90,600

1,000

[E]

[F]

Subtotal

1

TOTAL Fórmula

410,380
149,680
4,500
4,000

S

10
11
12
13

TOTAL AMIDAMENT

Num.

01
08
03

m3

Text

Substrat barreja formulat a base de manta orgànic i sorra volcànica de granulometria 0-6 mm, subministrat en
sacs fins a la coberta, pujat amb mitjans de l'obra, estès amb mitjans manuals, amb les següents
característiques fisico-químiques:
- pH UNE-EN 13037 (1:5 v/v): 7,0 - 8,0
- Conductivitat elèctrica UNE-EN 13038 (1:5 v/v): 350-500 µS/cm
- Densitat aparent humida UNE-EN 12580: 785 Kg/m3 +/- 10%
- Pes del substrat a saturació: 1.450+/- 10%
- Matèria orgànica: 20-25%
- Classe textural USDA: Sorrenca
- Contingut Nutricional 180 mg N; 150 mg; P 270 mg K/L

T

2

Arbres nous
3 Arbres existents
5 Subtotal

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III
XARXA IMI
ARQUETES S.T. + RESERVA

Num.

m3

Text

Num.

Text

1

T

2

Xarxa IMI
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
23,000

FDKZHJB5

S

Num.

Text

U

3

T

[C]

[D]

[E]

2
4

T
Xarxa IMI
Subtotal

Unitats
23,000

TOTAL AMIDAMENT

Tipus

T

Arbres
4 Subtotal

3,780 C#*D#*E#*F#
31,752 C#*D#*E#*F#
35,532 SUMSUBTOT
35,532

[C]

[D]

[E]

Superficie (m²)
1,260

Gruix (m)
0,200

Unitats
3,000

[F]

4

FRZ8YZ03

0,756

[C]

[D]

[E]

Àrea (m²)
1,260

Alçada (mts)
0,500

Unitats
3,000

[F]

TOTAL Fórmula

1,890 C#*D#*E#*F#
1,890 SUMSUBTOT

S

u

TOTAL Fórmula

0,756 C#*D#*E#*F#
0,756 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT

1,890

Col·locació a l'entorn del pa de terra de 1.20 m tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de
diàmetre embolcallat amb geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir.

TOTAL Fórmula
Text

1

23,000 C#*D#*E#*F#
23,000 SUMSUBTOT

S

Text

TOTAL Fórmula

Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria
orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ
08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa.

2

Num.
1

m3

1

23,000

[F]

FR3PY010

Num.

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE DOBLE FULLA QUADRADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL,
SEGONS ESPECIFICACIONS DEL SERVEI DINFRAESTRUCTURES TIC (IMI) DE L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE B125
SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL.LOCADA AMB MORTER, AMB LA GRABACIÓ DE L'ANAGRAMA DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA = ´´TC - AJB´´.
Tipus

Unitats
3,000
126,000

S

TOTAL Fórmula

23,000 C#*D#*E#*F#
23,000 SUMSUBTOT
TOTAL AMIDAMENT

2

Alçada (mts)
1,000
0,200

TOTAL AMIDAMENT

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 70X70X50 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ
Tipus

Àrea (m²)
1,260
1,260

[F]

Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana
Tipus

Arbres
4 Subtotal
U

[E]

TOTAL AMIDAMENT

2

FDK262J8

[D]

S

1

1

[C]

659,160
FR3P91A9

18

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III
JARDINERIA I REG

Tipus

1

2
Obra
Capítol
Capítol

FR3PYS25

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#
659,160 SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Pàg.:

01
09

90,600 C#*D#*E#*F#

7
8

Obra
Capítol

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANDA CONTINUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLADA,
COL·LOCADA EN TOTA LA LONGITUD DE LES RASES DEL PRISMA ELÈCTRIC I DE
TELECOMUNICACIONS, AIXÍ COM EN LES CANALITZACIONS DE CABLEJAT DE SERVEIS ELÈCTRICS,
EN RASES DE 20 CM PER SOBRE DELS TUBS, COM LA INCORPORACIÓ DE LA MALLA
SENYALITZADORA, SEGONS CRITERIS DE L'INDUSTRIAL.

1
2

AMIDAMENTS

17

Tipus

T

2

Arbres
4 Subtotal

S

[C]

[D]

Unitats
3,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
3,000 SUMSUBTOT

23,000
EUR

EUR
1003

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
5

FR44YE2C

Num.

u

Text

T

2

Plataners
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
3,000

TOTAL AMIDAMENT
6

FR612673

Num.

u

Text

T

2

Plantació Arbres
4 Subtotal

3,000

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 50 a 80 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25%, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
3,000

FRF13195
Num.

u

Text

Num.

[C]

Tipus

1

TOTAL Fórmula

T

2

Manteniment/Any
4 Subtotal

2
4

T
Arbres
Subtotal

11

3,000

[D]

[E]

[F]

Unitats
3,000

F169U010

Num.

u

Text

FRZ2YA33

Num.

u

Text

T

Arbres existent
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

3,000

[F]

2
4

T
Arbres nous
Subtotal

Unitats
3,000

12

FRE613C0

Num.

U

Text

TOTAL AMIDAMENT
9

FRZ8YZ02
Num.

u

Text

T

1

T

2

Plantació Arbres
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

MR00MOD1

3,000

13

[F]

1,000

[C]

[D]

Unitats
126,000

50% Arbrat
0,500

[E]

[F]

FRZ2YC20

u

Text

63,000

[C]

[D]

Unitats
126,000

50% Arbrat
0,500

[E]

[F]

T

2

Arbres existent (25% arbrat)
4 Subtotal

3,000

63,000 C#*D#*E#*F#
63,000 SUMSUBTOT

[C]

[D]

[E]

Unitats
32,000

14

1004

XPAUTY06

PA

63,000

[F]

TOTAL Fórmula

32,000 C#*D#*E#*F#
32,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

MANTENIMENT DE L'ENJARDINAMENT DURANT L'ANY DE GARANTIA, O DURANT EL QUE SUBSCRIGUI
EL CONTRACTISTA EN EL PROCEDIEMTN DE CONCURS I ADJUDICACIÓ DE LES OBRES. INCLOU
TOTES LES OPERACIONS DE MANTENIMENT NECESSÀRIES PERQUÈ LA ZONA ENJARDINADA ES
MANTINGUI EN PERFECTE ESTAT. SEGONS EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL
EUR

TOTAL Fórmula

Apuntalament d'arbre existent entre l’enderroc del paviment del voltant i la repavimentació, l'apuntalament
provisional de fusta ha de garantir l’estabilitat de l'arbre que se’l enderroqui el paviment del voltant a cada fase
d’obra. El tipus d’apuntalament provisional està format per dos o tres taulons de més de 4 m amb proteccions
col·locats al costat més desenvolupat de la copa, segons especificacions descrites a la Memòria d'aquest
Projecte.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

63,000 C#*D#*E#*F#
63,000 SUMSUBTOT

S

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
3,000 SUMSUBTOT

S

U

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT

Num.

Unitats
3,000

TOTAL AMIDAMENT
10

Arbres existent
4 Subtotal

Equip per a cada exemplar de 4 tubs d'aireació de diàmetre 60 mm
Tipus

Unitats
1,000

TOTAL Fórmula

PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA, AMB TÈCNIQUES DE GRIMPADA,
APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA
MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)
Tipus

1

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
3,000 SUMSUBTOT

S

[F]

S

2
1

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Aspratge quàdruiple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma
o cautxú
Tipus

20

Cala de 1x1 m per a localització d'arrels al voltant dels arbres existents al inici de l'obra, amb excavació de
terres fins a localització d'arrels a una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre camió o
contenidor
Tipus

1

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
3,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

8

[D]

S

2
1

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna amb una aportació mínima de 100 L, amb un recorregut
fins al punt de càrrega no superior a 2 Km i refent el clot de reg cada 2 regs
Tipus

Text

3,000 C#*D#*E#*F#
3,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
3,000 SUMSUBTOT

S

Pàg.:

DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE JARDINERIA DE PARCS I JARDINS DE
BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL I, EN TOTS ELS CASOS, SÓN D'APLICACIÓ LES NTJ (NORMES
TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME) DEL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS
AGRÍCOLES DE CATALUNYA, ACTUALMENT FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE (A
JUSTIFICAR). MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU ANUAL INTEGRAL DELS ARBRES EXISTENTS
AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU ELS REGS NECESSARIS, ADOBATS, EL REPÀS DE
L'OLLA DE REG I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS, EIXARCOILATS, PODA, INCLOU
COM A MÍNIM TRES ACTUACIONS, PER LA RECEPCIÓ PROVISIONAL, AMB LA REPOSICIÓ TOTAL
D'ESPECIES PLANTADES AMB LES POSSIBLES BAIXES DURANT L'ANY DE GARANTIA, I LA REVISIÓ
DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA
MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL MANTENIMENT
TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU 1 ANY DE PERIODE DE GARANTÍA DE LES PLANTACIONS POSTERIOR A
LA RECEPCIÓ DEFINITIVA DE L'OBRA, TOT INCLÒS (MANTENIMENT + GARANTIA), SEGONS PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE
JARDINERIA.

3,000

Subministrament de Platanus x hispanica de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
Tipus

1

AMIDAMENTS

19

32,000

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA REPOSICIÓ DE LA XARXA DE REG DE L'ARBRAT EXISTENT
QUE PUGUI QUEDAR AFECTADA.
EUR

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

T

2

Partida
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

AMIDAMENTS

21

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
5

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

FQZ5Y122

u

1,000
Num.

Text

01
10

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III
MOBILIARI URBÀ

T

2

Aparcament Bici
4 Subtotal

140,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
22,000

6
F991Y141
Num.

u

Text

Tipus

1
2
4

Escocell de planxa d'acer corten, de 140x100x20 cm i de 15 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de
formigó

T
Escossells
Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

FQ10U152
Num.

TOTAL Fórmula

U

Text

T

2

Unitats
129,000

Jardineres existents
4 Subtotal

129,000 C#*D#*E#*F#
129,000 SUMSUBTOT

S

22,000

COL.LOCACIÓ DE JARDINERES EXISTENTS, PREVIAMENT RETIRADES, INCLOU EL TRANSPORT I LA
COL.LOCACIÓ A TERRA.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
8,000

2

FQ21YH70

Num.

u

Text

T

2

Papereres
4 Subtotal

7

Paperera tipus Barcelona de 70 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb
acabat esmaltat, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm
d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques
Tipus

1

129,000

[C]

[D]

[E]

[F]

FQ42U030

Num.

TOTAL Fórmula

U

Text

T

2

Unitats
20,000

Pletines Paraigües
4 Subtotal

20,000 C#*D#*E#*F#
20,000 SUMSUBTOT

S

8,000

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLETINAS PER A PARAIGÜES DELS BARS, AMB EL CORRESPONENT
FORAT I TAPA DE PLÀSTIC PER A FUTURA COL.LOCACIÓ DE PARAIGÜES I COL.LOCACIÓ AMB
FORMIGÓ DE LES PLETINES, TOT INCLÒS.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
27,000

3

FQ11VBB2

Num.

u

Text

T

2

Bancs
4 Subtotal

8

Banc de llargària 3,00 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2
segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament
protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció
antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment
Tipus

1

20,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

S

4

FQ44Y592

u

Text

1

T

2

Previsió Pilones
3 Pilones terrasses provisionals bars
5 Subtotal

T

S

[C]

Unitats
4,000
136,000

[D]

[E]

FDKZMA01

30,000

[F]

[C]

[D]

Unitats
8,000

Alçada
3,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Text

1

U

4,000 C#*D#*E#*F#
136,000 C#*D#*E#*F#
140,000 SUMSUBTOT
EUR

24,000

RECRESCUT VERTICAL I REAJUSTAMENT HORITZONTAL DE TOTS ELS PERICONS DE REGISTRE I
CORRESPONENTS TAPES D'ARQUETA DE QUALSEVOL SERVEI, A LA NOVA RASANT DE LA
PAVIMENTACIÓ DE LA NOVA URBANITZACIÓ, APROFITANT MARCS I TAPES EXISTENTS I CANVIANT
LES TAPES FETES MALBÉ PER CULPA DE LES OBRES D'AQUEST ÀMBIT A CÀRREC DEL
CONTRACTISTA, SEGONS CRITERIS DE LA D.F.
Tipus

T

2

Tapes existents
4 Subtotal

TOTAL Fórmula

24,000 C#*D#*E#*F#
24,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig
paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria
lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada
Tipus

Tipus

Senyals verticals existents
4 Subtotal

Num.
Num.

Text

27,000

SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL·LOCAT A TERRA
CLAVAT

2

9
TOTAL AMIDAMENT

M

1

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
30,000 C#*D#*E#*F#
30,000 SUMSUBTOT

Quantitat
30,000

FBBZ1110

TOTAL Fórmula

27,000 C#*D#*E#*F#
27,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

22,000 C#*D#*E#*F#
22,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

1

22

Aparcament de bicicletes individual, antivandalisme, de tub d'acer inoxidable de 50,8x1,5 mm de diàmetre, en
forma d'U invertida, amb cable d'acer interior de 10 mm amb 2 subjecta cables, de 75 cm d'alçada sobre el
paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores de 100x3mm i 75 cm d'amplada, amb 2
reflectants per la seva visibilitat en cas de col·locació en calçada, col·locat encastat al paviment
Tipus

1

Obra
Capítol

Pàg.:

S

[C]

Unitats
16,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

16,000 C#*D#*E#*F#
16,000 SUMSUBTOT

EUR
1005

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
10

FQ10S305

U

AMIDAMENTS

23

Pàg.:

MECÀNICS, CÀRREGA DE RUNES I MATERIALS I TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON.
INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSÀRIS D'OBRA CIVIL, DESCONNEXIONAT I NOU CONNEXIONAT
ELÈCTRIC, TELEFÒNIC, ETC PER A CORRECTE FUNCIONAMENT, SI FOS NECESSARI PORTAR-HO AL
ABOCADOR, ESTARÀ INCLOSA LA CÀRREGA, DESPLAÇAMENT I EL CÀNON DEL ABOCADOR,
AQUESTES FEINES INCLOUEN LA DESCONEXIÓ D'ENLLUMENAT EXISTENT, INCLOUEN UNA
ESCOMESA ELÈCTRICA PROVISIONAL PER AL QUIOSC DESPLAÇAT.

16,000

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BARANES DE SEGURETAT, PRÈVIAMENT RETIRADES, D'ACER
INOXIDABLE PULIT, COLLAT A TERRA AMB MITJANS MECÀNICS, I AMB SISTEMA ANTIVANDALIC,
COMPLETAMENT MUNTADA AMB TOTS ELS ACCESORIS, INCLÓS SUMINISTRAMENT I TRANSPORT
AMB LA SEVA RESPECTIVA COL.LOCACIÓ.

Num.

Text

Tipus

1
Num.

Text

Tipus

1

T

2

Baranes de seguretat
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Capítol

01
11
01

Desplaçament Quiosc Premsa
4 Subtotal

FBA21111

Num.

3
4
5
6
7
9

M

2,000

Obra
Capítol
Capítol

Tipus

T
Quadradets pas vianants E-3a
Pas Vianants C/Gran de Sant Andreu
Pas Vianants Trasversals Rambla
Fabra i Puig
Pas Zebra
Pas Vianants C/De les Monges
Pas Vianants Trasversals Rambla
Fabra i Puig
Subtotal

[F]

[D]

[E]

Longitud (m)

Unitats

Passos

13,200
5,200

2,000
2,000

10,000

26,400 C#*D#*E#*F#
104,000 C#*D#*E#*F#

4,580
4,000

5,000
7,000

4,000

22,900 C#*D#*E#*F#
112,000 C#*D#*E#*F#

F21QMA05

PA

M³

[F]

Unitats
1,000

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 SUMSUBTOT

S

1,000

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III
GESTIÓ DE RESIDUS
CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ EN FRACCIONS, SEGONS
REAL DECRET 105/2008, AMB MITJANS MANUALS.

Text

Tipus

1
2
3
4

TOTAL Fórmula

6
7
8
9

T
Pedra Natrural Arènisca
Escossells de Formigó
Asfalt
Repicat Formigó
Base Formigó
Llambordes
Fresatge
Panot

10

T

11

Rigoles de Formigó
12 Vorada Natrural Arènisca
13 Vorada Granítica
15 Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

Superficie (m²)
3.049,424
18,144
381,206
74,500
1.492,871
117,961
381,206
44,000
Longitud (m)
447,729
421,329
26,400

Coeficient
1,000
1,000
0,300
1,000
0,100
1,000
1,000
1,000
Amplada (m)
0,300
0,300
0,200

Gruix (m)
0,100
0,200
0,120
0,040
0,100
0,010
0,070
0,040
Gruix (m)
0,080
0,260
0,260

Classificació
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
Classificació
0,250
0,250
0,250

S

265,300 SUMSUBTOT

S

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

76,236
0,907
3,431
0,745
3,732
0,295
6,671
0,440

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

2,686
8,216
0,343
103,702

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
SUMSUBTOT

103,702

265,300
Obra
Capítol
Capítol

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III
SERVEIS AFECTATS

1
1

F2R24200

5

[C]

TOTAL AMIDAMENT

01
13

01
14
01

Num.

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL DISCONTÍNUA DE 50 CM 0,5/0,5, AMB PINTURA
REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. LA
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A APLICAR HA DE TENIR UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720G/M² I ADDICIÓ
DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS AMB DOSIFICACIÓ DE 300G/M² EN PASSOS
ZEBRATS, FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN
MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS NORMA NLT-175.

Text

Obra
Capítol

[E]

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III
SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL
SENYALITZACIÓ DEFINITIVA

1
2

[D]

TOTAL AMIDAMENT

1

1

T

2

TOTAL Fórmula

[C]

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 SUMSUBTOT

S

24

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN OBRA PER AL DESMUNTATGE DE QUIOSC DE PREMSA,
EXISTENT DINTRE DE L'ÀMBIT DE LES OBRES, APLEC I DESPLAÇAMANET PER A POSTERIOR
COL·LOCACIÓ, A NOVA UBICACIÓ, SEGONS CRITERIS DE LA D.F. I NOVA POSICIÓ ESPECIFICADA PER
ELS TÈCNICS DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, MENTRESTANT
ES BUSCARÀ UNA UBICACIÓ PROVISIONAL O DEFINITVA PER TAL DE QUE EL NEGOCI SEGUEIXI
FUNCIONANT, DESMUNTATGE, CÀRREGA, DESPLAÇAMENT I POSTERIOR COL.LOCACIÓ EN NOVA
UBICACIÓ DEFINITIVA, TOT INCLÓS SEGONS CRITERIS DE LA D.F., AMB MITJANS MANUALS I

01
14
02

F2R45069

Num.
1

EUR

Text

M³

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III
GESTIÓ DE RESIDUS
CÀRREGA I TRANSPORT

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7T O 12 T, I TEMPS D'ESPERA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS
DE 10 I FINS A 20 KM, TOT INCLÒS.
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Volum (m³)
EUR

1006

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

AMIDAMENTS

Pàg.:

2

Excavació Rases Xarxa Enllumenat
llum terrasses bars
3 Excavació Rases Enllumenat
4 Excavació Rases Xarxa IMI

131,013

131,013 C#*D#*E#*F#

8,116
396,976

8,116 C#*D#*E#*F#
396,976 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
536,105 SUMSUBTOT

5
6

Subtotal

S

AMIDAMENTS

25

Num.

2

F2R6426A

Num.

M³

2
3
4

Tipus

1
2
3
4
5
6
7
8
9

536,105

T
Pedra Natrural Arènisca
Escossells de Formigó
Asfalt
Repicat Formigó
Base Formigó
Llambordes
Fresatge
Panots

10

T

11

Rigoles de Formigó
12 Vorada Natrural Arènisca
13 Vorada Granítica

[C]

[D]

[E]

Superficie (m²)
3.049,424
18,144
381,206
74,500
1.492,871
117,961
381,206
44,000
Longitud (m)
447,729
421,329
26,400

Gruix (m)
0,100
0,200
0,120
0,040
0,100
0,010
0,070
0,040
Amplada (m)
0,300
0,300
0,200

Gruix (m)

[F]

Subtotal

Gruix (m)
0,080
0,260
0,260

Rigoles de Formigó
10 Vorada Natrural Arènisca
11 Vorada Granítica
13

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

F2RA7LP0

3

Num.

Text

T

2

Excavació Rases Xarxa Enllumenat
llum terrasses bars
3 Excavació Rases Enllumenat
4 Excavació Rases Xarxa IMI
6 Subtotal

[C]

[D]

Volum (m³)
131,013

F2RA61H0

M³

Text

Tipus

T

2

Asfalt
3 Fresatge
5 Subtotal

S

Superficie (m²)
3.049,424
18,144
74,500
1.492,871
117,961
44,000
Longitud (m)
447,729
421,329
26,400

Gruix (m)
0,100
0,200
0,040
0,100
0,010
0,040
Amplada (m)
0,300
0,300
0,200

Gruix (m)

[F]

TOTAL Fórmula

304,942
3,629
2,980
149,287
1,180
1,760
Gruix (m)
0,080
0,260
0,260

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

10,745 C#*D#*E#*F#
32,864 C#*D#*E#*F#
1,373 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
508,760 SUMSUBTOT
508,760

[C]

[D]

[E]

Superficie (m²)
381,206
381,206

Gruix (m)
0,120
0,070

Gruix (m)

[F]

TOTAL Fórmula

45,745 C#*D#*E#*F#
26,684 C#*D#*E#*F#
72,429 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

72,429

581,189
01
15

PPA900SS

PA

[F]

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III
SEGURETAT I SALUT I PARTIDES ALÇADES

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A L'APLICACIÓ DE LES MESURES DE
SEGURETAT I SALUT NECESSÀRIES DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES SEGONS ESTUDI I PLA DE
SEGURETAT I SALUT.
EN COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE DE 1997, EN FASE D'OBRA
L'IMPORT CORRESPONENT A LA SEGURETAT I SALUT NO PODRÀ REDUÏR-SE RESPECTE L'ESTUDI
DE SEGURETAT I SALUT, PER TANT, EN AQUESTA PARTIDA, LA POSSIBLE BAIXA ECONÒMICA DEL
CONTRACTISTA, SERÀ ASSUMIDA PER AQUEST, EN ALTRES PARTIDES SENSE AFECTAR EL
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT.

TOTAL Fórmula

Num.

Text

Tipus

1

8,116 C#*D#*E#*F#
396,976 C#*D#*E#*F#
536,105 SUMSUBTOT

8,116
396,976

[E]

26

DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS
AMB UNA DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

1

131,013 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

M³

Obra
Capítol

[E]

[D]

S

DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

1

Subtotal

F2RA65A0

Num.

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III
GESTIÓ DE RESIDUS
DEPOSICIÓ

M³

[C]

TOTAL AMIDAMENT

1

1

T

9

10,745 C#*D#*E#*F#
32,864 C#*D#*E#*F#
1,373 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
581,189 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT

01
14
03

T
Pedra Natrural Arènisca
Escossells de Formigó
Repicat Formigó
Base Formigó
Llambordes
Panots

8

TOTAL Fórmula

304,942
3,629
45,745
2,980
149,287
1,180
26,684
1,760

S

Obra
Capítol
Capítol

Tipus

12

14
15

6
7

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7T O 12 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 20 KM, TOT INCLÒS.

Text

Text

1

5

TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

T

2

Partida Seguretat i Salut
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000

2

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M³, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

EUR

XPAUTY02

PA

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

536,105

[F]

1,000

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CORRESPONENT A L'AFECTACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS O PER
REQUERIMENTS DE RESPONSABLES MUNICIPALS EN FASE D'OBRA NO DESCRITS EN PROJECTE,
SEGONS CRITERIS I ESPECIFICACIONS DE LA D.F.

EUR
1007

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

T

2

Partida
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

AMIDAMENTS

27

Num.

Text

Tipus

1

T

2

TOTAL AMIDAMENT
3

XPAUTY07

Num.

PA

Partida
4 Subtotal

1,000

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS TREBALLS DE DESPLAÇAMENT DE LES TERRASSES DURANT
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, SEGONS FASES D'OBRA, AQUESTS TREBALLS EN EL DESPLÇAMENT DE
LES UNITATS INDICADES A COL.LOCAR EN LA CALÇADA, EN EL CARRIL DE SERVEIS ENFRONT DE
CADA ESTABLIMENT, SEGONS PLÀNOLS D'ORGANITZACIÓ I DESENVOUPAMENT DE LES OBRES, EL
RESTA DE TAULES I CADIRES S'UBICARAN ON EL PROPIETARI DE L'ESTABLIMENT ESTABLEIXI EN EL
PROPI ESTABLIMENT O MAGATZEM PARTICULAR DE CADASCÚ.TANMATEIX, AQUESTS TREBALLS
CONSISTIRAN EN EL SUBMINISTRE I LA COL.LOCACIÓ DE PILONES GROGUES TIPUS BAR PER A LA
PROTECCIÓ DE LES TERRASSES PROVISIONAL, DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. FINALMENT I
UN COP ACABADES LES FASES D'EXECUCIÓ DE LES OBRES, ES RESITUARAN LES TERRASSES AL
SEU LLOC DEFINITIU AL PASSEIG CENTRAL I ES DESMUNTARAN LES PILONES TIPUS BAR, DE LA
UBICACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES, AQUESTA PARTIDA ENGLOBA LES 3 FASES D'OBRA,
TOT INCLÒS, SEGONS DIRECTRIUS DE LA D.F.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

TOTAL AMIDAMENT
4

XPAUTY05

Num.

U

2
4

T
Partida
Subtotal

Unitats
1,000

1,000

REALITZACIÓ DE TREBALLS DE MOSTRA, CONSISTENT AMB PINTAR AMB COLOR RAL, SEGONS
INDIQUI LA D.F., REALITZANT PROVES DE COLOR EN UNA SUPERFÍCIE DE 4 M², AMB APLICACIÓ DE
COM A MÍNIM DE 3 CAPES CADASCUNA, EN DIFERENTS DIES, PER DEIXAR TEMPS SUFICIENT DE
SECAT, PER A LA POSTERIOR VALORACIÓ I DESICIÓ, SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

Text

Tipus

1

T

2

Proves Pintura
4 Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
4,000

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

01
16

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000 SUMSUBTOT

S

Obra
Capítol
Capítol

1,000

FZ21TOPO

Num.

U

Text

2
4

REALITZACIÓ D'UN AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE FINAL D'OBRA EN 3D, INCLÒS EN EL PROJECTE
AS.BUILT, SEGONS INDICACIONS DEL PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT
DE LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL 3D DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA (VERSIÓ 2.0) DEL GENER
DEL 2016, D'OBLIGAT COMPLIMENT.
Tipus

1

T
Topografía
Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

FZ21SENY

Num.

Text

1

T

2

Partida
4 Subtotal

TOTAL Fórmula

[C]

M³

Text

[D]

[E]

Unitats
1,000

T

Excavació Rases Longitudinals Xarxa
3 Excavació Rases Trasversals Xarxa
5 Subtotal

U

Longitud (m)
498,332
132,300

[D]

[F]

[E]

[F]

Amplada (m) Profunditat (m)
0,400
0,400
0,400
0,400

TOTAL AMIDAMENT
2

F222H422

M³

TOTAL Fórmula

Num.

Text

1,000

2

Pericó 60x60x60 (Blau)
3 Pericó 40x40x60 (Verd)
4 Pericó 40x40x60 (Rosa)

TREBALLS DE NETEJA DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG (ÀMBIT DE LES
OBRES), CONSISTENTS EN LA NETEJA INTEGRAL DE TOTS ELES ELEMENTS, MOBILIARI I
EUR

TOTAL Fórmula

79,733 C#*D#*E#*F#
21,168 C#*D#*E#*F#
100,901 SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#

S

1,000

1

XPAUTY04

[C]

10

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

3

EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, DE MÉS DE 1
METRE D'AMPLÀRIA I MÉS DE 60 CM DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REBLERT I
COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS (PALA EXCAVADORA) I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT, I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, INCLOSOS TOTS ELS TRANSPORTS I
CÀRREGUES INTERMÈDIES NECESSÀRIES PER A L’EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.
Tipus

1

REALITZACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI DE SENYALITZACIÓ SEGONS INDICACIONS DEL
PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DEL PROGRAMA INCA DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
Tipus

F2225432

Num.

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 SUMSUBTOT

S

U

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III
INFRAESTRUCTURES TERRASSES
MOVIMENT DE TERRES

2

Unitats
1,000

TOTAL AMIDAMENT
2

01
17
01

4,000

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III
ALTRES
1

1

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 SUMSUBTOT

S

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 SUMSUBTOT

S

TOTAL AMIDAMENT
1

28

PAVIMENTS, UN COP FINALITZADA L'OBRA, SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA D.F. I CRITERIS DELS
TÈCNICS DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 SUMSUBTOT

S

Pàg.:

100,901

EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO DE 1 M² I DE 2 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), RAMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE
CAMIÓ, INCLOSOS TOTS ELS TRANSPORTS I CÀRREGUES INTERMÈDIES NECESSÀRIES PER A
L’EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
29,000
0,800
0,800
0,800
18,000
0,800
0,800
0,800
28,000
0,600
0,600
0,600

TOTAL Fórmula

14,848 C#*D#*E#*F#
9,216 C#*D#*E#*F#
6,048 C#*D#*E#*F#
EUR

1008

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

AMIDAMENTS
6

Pàg.:

Subtotal

AMIDAMENTS

29

30,112 SUMSUBTOT

S

5

Pàg.:

Subtotal

630,632 SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#

S

10

TOTAL AMIDAMENT
3

F2A15000
Num.

M³

30,112
TOTAL AMIDAMENT

SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ.

Text

Tipus

1

T

2

Excavació Rases Longitudinals Xarxa
3 Excavació Rases Trasversals Xarxa
5 Subtotal

[C]

Longitud (m)
498,332
132,300

[D]

[E]

[F]

Amplada (m) Profunditat (m)
0,400
0,200
0,400
0,200

S

TOTAL AMIDAMENT
F227500F
Num.

M²

3

TOTAL Fórmula

39,867 C#*D#*E#*F#
10,584 C#*D#*E#*F#
50,451 SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#

10

4

FG22RJ1K

Num.

M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Text

Tipus

1

T

2

Excavació Rases Longitudinals Xarxa
3 Excavació Rases Trasversals Xarxa
5 Subtotal

50,451

630,632

[C]

[D]

Longitud (m)
498,332
132,300

Unitats
2,000
2,000

[E]

[F]

Tipus

1

T

2

Excavació Rases Longitudinals Xarxa
Excavació Rases Trasversals Xarxa
5 Subtotal
3

[C]

Longitud (m)
498,332
132,300

[D]

[E]

[F]

996,664 C#*D#*E#*F#
264,600 C#*D#*E#*F#
1.261,264 SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#

S

10

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

4

Amplada (m) Profunditat (m)
0,400
0,200
0,400
0,200

39,867 C#*D#*E#*F#
10,584 C#*D#*E#*F#
50,451 SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#

S

10

TOTAL AMIDAMENT

FDGZU010

Num.

50,451

M

01
17
02

Text

Tipus

1

T

Excavació Rases Longitudinals Xarxa
3 Excavació Rases Trasversals Xarxa
5 Subtotal

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III
INFRAESTRUCTURES TERRASSES
CANALITZACIONS

1.261,264

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANDA CONTINUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLADA,
COL·LOCADA EN TOTA LA LONGITUD DE LES RASES DEL PRISMA ELÈCTRIC I DE
TELECOMUNICACIONS, AIXÍ COM EN LES CANALITZACIONS DE CABLEJAT DE SERVEIS ELÈCTRICS,
EN RASES DE 20 CM PER SOBRE DELS TUBS, COM LA INCORPORACIÓ DE LA MALLA
SENYALITZADORA, SEGONS CRITERIS DE L'INDUSTRIAL.

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud (m)
498,332
132,300

F31521B1
Num.

M³

S

10

Text

Tipus

1

T

2

Excavació Rases Longitudinals Xarxa
3 Excavació Rases Trasversals Xarxa
5 Subtotal

Obra
Capítol
Capítol

FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/10/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ.
[C]

Longitud (m)
498,332
132,300

[D]

[E]

[F]

Amplada (m) Profunditat (m)
0,400
0,200
0,400
0,200

10

1

FDK262G7

Num.

TOTAL AMIDAMENT

U

FG22TL1K

Num.

M

Text

1
2

Excavació Rases Longitudinals Xarxa
3 Excavació Rases Trasversals Xarxa

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
INTERIOR LLIS DE D=125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA EN
CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA, TAPS I CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT,
COLOR A DEFINIR SEGONS TIPOLOGIA DE SERVEI, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE RECOBRIMENT
DE 30X30 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES SOTA VORERA.
Tipus

T

[C]

Longitud (m)
498,332
132,300

[D]

[E]

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III
INFRAESTRUCTURES TERRASSES
ARQUETES S.T. + RESERVA

Text

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE
GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

50,451
1

2

630,632

TOTAL Fórmula

39,867 C#*D#*E#*F#
10,584 C#*D#*E#*F#
50,451 SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#

S

01
17
03

TOTAL Fórmula

498,332 C#*D#*E#*F#
132,300 C#*D#*E#*F#
630,632 SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0.6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Text

Obra
Capítol
Capítol

30

[F]

T

2

Xarxa Elèctrica Terrasses
4 Subtotal

Unitats
47,000

47,000 C#*D#*E#*F#
47,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

2

FDKZHJB4

U

TOTAL Fórmula
Num.

498,332 C#*D#*E#*F#
132,300 C#*D#*E#*F#

Text

1
2

EUR

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER
Tipus

T
Xarxa Elèctrica Terrasses

47,000

[C]

Unitats
47,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

47,000 C#*D#*E#*F#
EUR

1009

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
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AMIDAMENTS
4

Subtotal

Pàg.:
47,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

3

FDK254F3
Num.

U

Text

T

2

Pericons 40x40
4 Subtotal

47,000

PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE
MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
27,000

FDKZ3154
Num.

U

Text

T

2

Pericons 40x40
4 Subtotal

27,000

BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
27,000

FG380907
Num.

M

Text

1

27,000

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A
TERRA
Tipus

T

2

Excavació Rases Longitudinals Xarxa
3 Excavació Rases Trasversals Xarxa
5 Subtotal

TOTAL Fórmula

27,000 C#*D#*E#*F#
27,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

27,000 C#*D#*E#*F#
27,000 SUMSUBTOT

S
TOTAL AMIDAMENT

4

31

[C]

[D]

[E]

Longitud (m)
498,332
132,300

[F]

TOTAL Fórmula

498,332 C#*D#*E#*F#
132,300 C#*D#*E#*F#
630,632 SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#

S

10

TOTAL AMIDAMENT

630,632

EUR
1010

projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.

DOCUMENT 4 PRESSUPOST

DOCUMENT 4

PPRREESSSSU
UPPO
OSSTT

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

1011

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004
Pàg.:

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

1

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Cala
de
1x1
m
per
a
localització
d'arrels
al
voltant dels arbres existents
al
inici
de
l'obra,
amb
excavació de terres fins a
localització d'arrels a una
fondària màxima de 1,30 m, amb
carrega
de
materials
sobre
camió o contenidor

120,28

63,000

7.577,64

1,31

2 F21913Z5

m

Demolició de vorada col·locada
sobre
formigó,
amb
mitjans
mecànics i manuals i càrrega
manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

4,51

447,729

2.019,26

0,35

3 F2193AN1

m

Demolició
de
rigola
de
llambordes de pedra natural, de
més de 20 m de llargària,
col·locada
sobre
base
de
formigó, inclosa la base, amb
mitjants mecànics o manuals, i
càrrega sobre camió

4,84

447,729

2.167,01

0,37

Demolició
de
paviment
de
llambordes,
llambordins
i
empedrats
col·locats
sobre
terra o formigó, de 0,60 m
d'amplària, com a màxim, amb
martell picador

5,71

117,961

673,56

NUM. CODI

%

u

m2

2

Màscara: * (Ordenació per codi)

1 F169U010

4 F2194U12

Pàg.:

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

UA

DESCRIPCIÓ

10 F219UF63

m2

Fresatge mecànic de paviments
asfàltics per cada cm de gruix,
amb un gruix de 0 a 6 cm i en
encaixos aïllats, amb fresadora
de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes
sobre
camió
i
escombrat
i
neteja de la superficie fresada

1,40

1.906,030

2.668,44

0,46

11 F219UFA3

m2

Fresatge mecànic de paviments
asfàltics per cada cm de gruix,
amb un gruix de 6 a 10 cm i en
encaixos aïllats, amb fresadora
de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes
sobre
camió
i
escombrat
i
neteja de la superficie fresada

1,86

2.668,442

4.963,30

0,86

12 F219V210

u

Demolició
d'escossell
de
qualsevol
forma
o
tipus,
col·locat sobre formigó, amb
mitjans mecànics o manuals, i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

19,75

129,000

2.547,75

0,44

13 F219YAL5

m2

Demolició de base de formigó,
de fins a 20 cm de gruix, amb
retroexcavadora
amb
martell
trencador i càrrega sobre camió

4,90

1.492,871

7.315,07

1,26

14 F21B2001

m

Demolició
de
barrera
de
seguretat rígida de formigó,
amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

21,88

22,000

481,36

0,08

15 F21B3001

m

Desmuntatge
de
barana
metàl·lica,
amb
mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

18,79

9,000

169,11

0,03

0,12

5 F2194U40

m2

Demolició
de
paviments
de
lloses de formigo/pedra natural
de qualsevol gruix i amplària
sobre llit de formigó, amb
martell picador

3,80

3.049,424

11.587,81

2,00

6 F2194UET

u

Retirada
de
les
tapes
de
registre de serveis existents
afectades,
adeqüació
i
restauració per a la posterior
col.locació,
inclòs
anivellament,
recrescut
i
regulació a la nova cota.

6,27

16,000

100,32

0,02

7 F2195D24

m2

Arrencada
de
recrescut
del
paviment de morter de ciment,
de fins a 5 cm de gruix, amb
mitjans
manuals
i
càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

13,88

74,500

1.034,06

0,18

8 F219CC12

m2

Enderroc de vorera de panot i
base de formigó, de fins a 15
cm de gruix, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

10,81

44,000

475,64

0,08

9 F219KBC0

m

Tall en paviment de mescla
bituminosa de 15 cm de fondària
com
a
mínim,
amb
màquina
tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a
demolir

8,86

395,700

3.505,90

0,61

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

EUR
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3

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI
16 F21QMA05

17 F21QQB01

18 F2225432

Pàg.:

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

4

Màscara: * (Ordenació per codi)

UA

DESCRIPCIÓ

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN
OBRA PER AL DESMUNTATGE DE
QUIOSC
DE
PREMSA,
EXISTENT
DINTRE DE L'ÀMBIT DE LES OBRES,
APLEC I DESPLAÇAMANET PER A
POSTERIOR COL·LOCACIÓ, A NOVA
UBICACIÓ, SEGONS CRITERIS DE LA
D.F.
I
NOVA
POSICIÓ
ESPECIFICADA PER ELS TÈCNICS
DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE
L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA,
MENTRESTANT
ES
BUSCARÀ
UNA
UBICACIÓ
PROVISIONAL
O
DEFINITVA PER TAL DE QUE EL
NEGOCI
SEGUEIXI
FUNCIONANT,
DESMUNTATGE,
CÀRREGA,
DESPLAÇAMENT
I
POSTERIOR
COL.LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ
DEFINITIVA, TOT INCLÓS SEGONS
CRITERIS
DE
LA
D.F.,
AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS,
CÀRREGA DE RUNES I MATERIALS I
TRANSPORT
A
L'ABOCADOR
AUTORITZAT I CÀNON. INCLOU TOTS
ELS TREBALLS NECESSÀRIS D'OBRA
CIVIL, DESCONNEXIONAT I NOU
CONNEXIONAT
ELÈCTRIC,
TELEFÒNIC, ETC PER A CORRECTE
FUNCIONAMENT, SI FOS NECESSARI
PORTAR-HO AL ABOCADOR, ESTARÀ
INCLOSA
LA
CÀRREGA,
DESPLAÇAMENT I EL CÀNON DEL
ABOCADOR,
AQUESTES
FEINES
INCLOUEN
LA
DESCONEXIÓ
D'ENLLUMENAT EXISTENT, INCLOUEN
UNA
ESCOMESA
ELÈCTRICA
PROVISIONAL
PER
AL
QUIOSC
DESPLAÇAT.

9.000,00

PREU

u

Retirada
de
pilona
fosa,
enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

8,04

23,000

M³

EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS
D'INSTAL·LACIONS EN PRESÈNCIA
DE SERVEIS, DE MÉS DE 1 METRE
D'AMPLÀRIA I MÉS DE 60 CM DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE
(SPT
20-50),
REBLERT
I
COMPACTACIÓ
AMB
TERRES
SELECCIONADES
DE
LA
PRÒPIA
EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB
MITJANS
MANUALS
I
MECÀNICS
(PALA EXCAVADORA) I CÀRREGA
MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT,
I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA,
INCLOSOS
TOTS
ELS
TRANSPORTS
I
CÀRREGUES
INTERMÈDIES NECESSÀRIES PER A
L’EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

15,01

482,353

AMIDAMENT
1,000

IMPORT
9.000,00

184,92

7.240,12

NUM. CODI

%
1,55

UA

DESCRIPCIÓ

19 F222H422

M³

EXCAVACIO DE POU AILLAT DE
SECCIO DE 1 M² I DE 2 M DE
FONDARIA,
COM
A
MAXIM,
EN
TERRENY COMPACTE (SPT 20-50),
RAMB MITJANS MANUALS, INCLOSES
LES
FEINES
D'EXTRACCIO
I
CARREGA MANUAL. , AMIDAMENT
SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS
I
CÀRREGA
MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, INCLOSOS TOTS ELS
TRANSPORTS
I
CÀRREGUES
INTERMÈDIES NECESSÀRIES PER A
L’EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

11,91

53,752

640,19

0,11

20 F227500F

M²

REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE
RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0.6 M,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

4,77

249,899

1.192,02

0,21

21 F228A10F

M³

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA
PER A SERVEIS D'AMPLADA DE FINS
A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE
PRÈSTEC
(SENSE
INCLOURE
MATERIAL
D'APORTACIÓ),
EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM.

13,55

7,476

101,30

0,02

22 F2A15000

M³

SUBMINISTRAMENT
DE
ADEQUADA D'APORTACIÓ.

TERRA

5,91

244,292

1.443,77

0,25

23 F2R24200

M³

CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBA DE
RESIDUS
DE
CONSTRUCCIÓ
I
DEMOLICIÓ EN FRACCIONS, SEGONS
REAL
DECRET
105/2008,
AMB
MITJANS MANUALS.

23,13

103,702

2.398,63

0,41

24 F2R45069

M³

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT
DE
TERRES
A
INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA
DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE
7T O 12 T, I TEMPS D'ESPERA,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10
I FINS A 20 KM, TOT INCLÒS.

8,03

536,105

4.304,92

0,74

25 F2R6426A

M³

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O
NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA
DE
GESTIÓ
DE
RESIDUS,
AMB
CAMIÓ
PER
A
TRANSPORT DE 7T O 12 T, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS
A 20 KM, TOT INCLÒS.

9,53

581,189

5.538,73

0,96

26 F2RA61H0

M³

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT
DE
RESIDUS
DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT
1,45
T/M³,
PROCEDENTS
DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170101 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA
DE
RESIDUS
(ORDEN
MAM/304/2002)

12,18

508,760

6.196,70

1,07

27 F2RA65A0

M³

DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE
DE
RECICLATGE
DE
RESIDUS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170904 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA
DE
RESIDUS
(ORDEN
MAM/304/2002)

43,80

72,429

3.172,39

0,55

0,03

1,25

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

EUR
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5

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI
28 F2RA7LP0

29 F31521B1

6

Màscara: * (Ordenació per codi)

UA

DESCRIPCIÓ

M³

DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6
T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ,
AMB
CODI
170504
SEGONS
LA
LLISTA
EUROPEA
DE
RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

4,73

FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE
FONAMENTS,
HM-20/P/10/I,
DE
CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA
I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ.

78,97

M³

Pàg.:

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

PREU

AMIDAMENT
536,105

237,439

IMPORT
2.535,78

18.750,56

NUM. CODI

%
0,44

UA

DESCRIPCIÓ

37 F974Y00C

m

Rigola de 30 cm d'amplaria amb
peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades
amb
morter
de
ciment 1:4

13,46

42,133

567,11

0,10

38 F991Y141

u

Escocell
de
planxa
d'acer
corten, de 140x100x20 cm i de
15 mm de gruix, col·locat amb
fonament i anellat de formigó

250,22

129,000

32.278,38

5,57

39 F9E1V020

m2

Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a truc
de
maceta
amb
morter
mixt
1:0,5:4 i beurada de ciment
pòrtland

37,05

101,636

3.765,61

0,65

40 F9F1U012

m2

Grabat de la superfície estesa,
mitjançant
malla
especial,
segons dibuix de la rambla de
l'onze de setembre entre els
carrers santa coloma i gran de
sant
andreu,
simulació
llamborda 20x10 cm.,
inclòs
neteja prèvia de calçada, en
horari festiu, posterior acabat
i
aplicació
de
tractament
superficial
amb
pintura
tricomponent
acrílica
de
poliuretà
i
resines,
amb
característiques antilliscants
i anticarborants, de color gris
RAL 7043, aplicat amb pistola a
presio, amb aplicació de tres
capes, neteja prèvia del ferm
inclosa, segons indicacions de
la D.F.

11,37

1.476,878

16.792,10

2,90

41 F9F1U013

m2

Millora de mescla bituminosa en
calent
mitjançant
BM-3C
i
fibres, inclòs neteja prèvia de
calçada,
en
horari
festiu,
posterior acabat i aplicació de
tractament
superficial
amb
pintura tricomponent acrílica
de poliuretà i resines, amb
característiques
d'acabat
antilliscants i anticarborants,
inclou
la
realització
d'assaigos, en ambient humit i
´´in-situ´´,
tipus
pèndol,
donant valors per sobre de 0.45
SRT. Acabat de l'aglomerat en
color gris RAL 7043, aplicat
amb
pistola
a
presio,
amb
aplicació de tres capes, neteja
prèvia del ferm inclosa, segons
indicacions de la D.F.

3,56

1.620,000

5.767,20

1,00

3,24

30 F31B3000

KG

ACER EN BARRES CORRUGADES B 500
S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
RASES I POUS

1,35

6,400

8,64

0,00

31 F936V010

m3

Base de formigó HM-25/P/20/I,
de
consistència
plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, apte per a classe
d'exposició I, abocat des de
camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

93,78

328,815

30.836,27

5,32

32 F961D87A

m

Vorada
de
pedra
sorrenca
escairada, buixardada, de forma
recta, de 20x25 cm, col·locada
sobre
base
de
formigó
no
estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió
i de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada

54,36

421,329

22.903,44

3,95

33 F961D87B

m

Vorada
de
pedra
natural
arènisca,
de
les
mateixes
característiques
a
les
existents, per a la reposició
de vorada maltmesa de guals de
viannats, de forma recta, de
15x40 cm., amb una longitud de
90 cm., col.locada sobre base
de formigóno estructural de 20
N/mm²
de
resistencia
a
compressió I de 20 a 25 cm
d'alçària i rejuntada.

42,66

25,200

1.075,03

0,19

34 F961Y325

m

Vorada
de
pedra
granítica
escairada, serrada mecànicament
i flamejada, de forma recta, de
20x25 cm, col·locada sobre de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30
cm d'alçària

52,98

26,400

1.398,67

0,24

35 F96AYAA3

m

Vorada de xapa d'acer corten,
recta, de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats
a la xapa i col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de
consistència plàstica

50,47

94,343

4.761,49

0,82

36 F974Y008

m

Rigola de 20 cm d'amplaria amb
peces de morter de ciment de
color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades
amb
morter
de
ciment 1:4

13,09

447,729

5.860,77

1,01

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

EUR
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7

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI
42 F9F1U014

43 F9H11352

44 F9H1V100

45 F9H1V120

DESCRIPCIÓ

m2

Grabat de la superfície estesa
d'aglomerat asfàltic en calent,
mitjançant malla especial en
forma lineal per a PTI de
pavimentació
tàctil
per
invidents,
segons
dibuix
i
mostra exposada en l'Annex nª6
Ferms
i
Paviments
d'aquest
Projecte,
simulació
panot
ratllat
20x20cm.,
inclòs
neteja prèvia de calçada, en
horari festiu, posterior acabat
i
aplicació
de
tractament
superficial
amb
pintura
tricomponent
acrílica
de
poliuretà
i
resines,
amb
característiques antilliscants
i anticarborants, de color gris
RAL 7043, aplicat amb pistola a
presio, amb aplicació de tres
capes, neteja prèvia del ferm
inclosa, segons indicacions de
la D.F.

8,52

Mescla bituminosa en calent,
fabricada a temperatura normal,
AC
22
surf
50/70
D,
amb
granulat per a rodament i betum
asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat
de
mescla
bituminosa.
Col.locada a l'obra amb una
compactació del 98% de l'assaig
Marshall

59,44

Mescla bituminosa en calent,
fabricada a temperatura normal
tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32
base 35/50 G, AC 22 base 50/70
G,
AC
22
base
35/50
G,
(G-20/25), amb granulat per a
base
i
betum
asfàltic
de
penetració. Està inclòs fins un
10%
de
reciclat
de
mescla
bituminosa. Col.locada a l'obra
amb una compactació del 98% de
l'assaig Marshall

59,11

Mescla bituminosa en calent,
fabricada a temperatura normal,
tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S,
AC 16 surf 35/50 S (S-12/20)
amb granulat per a rodament i
betum asfàltic de penetració.
Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa.
Col.locada a l'obra amb una
compactació del 98% de l'assaig
Marshall

63,60

t

t

8

Màscara: * (Ordenació per codi)

UA

m2

Pàg.:

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

PREU

AMIDAMENT
67,200

1.476,878

297,300

46,802

IMPORT
572,54

NUM. CODI

%
0,10

87.785,63 15,16

17.573,40

2.976,61

UA

DESCRIPCIÓ

46 F9H1V130

t

Mescla bituminosa en calent,
fabricada a temperatura normal,
tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16
surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70
D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20),
amb granulat per a rodament i
betum asfàltic de penetració.
Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa.
Col.locada a l'obra amb una
compactació del 98% de l'assaig
Marshall

65,35

33,429

2.184,59

0,38

47 F9H1V160

t

Mescla bituminosa en calent,
fabricada a temperatura normal,
AC 11 surf 50/70 S, AC 11 surf
35/50 S (S-10), amb granulat
per a rodament i betum asfàltic
de penetració. Està inclòs fins
un 5% de reciclat de mescla
bituminosa. Col.locada a l'obra
amb una compactació del 98% de
l'assaig Marshall

60,94

155,520

9.477,39

1,64

48 F9HDWWWW

u

Trasllat d'equip asfàltic, per
a grans volums d'estesa, inclou
retrirada de l'equip de l'obra.

1.575,00

2,000

3.150,00

0,54

49 F9J1V010

m2

Reg d´imprimació amb emulsió
bituminosa
catiònica
tipus
C50BF5 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2, neteja del ferm inclosa

0,51

3.523,956

1.797,22

0,31

50 F9J1V015

m2

Reg d´adherència amb emulsió
bituminosa
catiònica
tipus
C60B3 ADH o C60B4 ADH, amb
dotació 1 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

0,34

3.523,956

1.198,15

0,21

51 FBA21111

M

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA
TRANSVERSAL DISCONTÍNUA DE 50
CM
0,5/0,5,
AMB
PINTURA
REFLECTORA I MICROESFERES DE
VIDRE,
AMB
MÀQUINA
D'ACCIONAMENT
MANUAL.
LA
SENYALITZACIÓ
HORITZONTAL
A
APLICAR
HA
DE
TENIR
UNA
DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720G/M² I
ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE
DE
CANTELLS
ANGULOSOS
AMB
DOSIFICACIÓ
DE
300G/M²
EN
PASSOS
ZEBRATS,
FLETXES
I
SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR
EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A
UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS
NORMA NLT-175.

2,35

265,300

623,46

0,11

52 FBBZ1110

M

SUPORT
RECTANGULAR
DE
TUB
D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2
MM, COL·LOCAT A TERRA CLAVAT

13,49

24,000

323,76

0,06

53 FDDBA010

u

Bastiment
quadrat
i
tapa
circular
abatible
de
fosa
dúctil per a pou de registre,
de 1000x1000 mm i tapa de 800
mm de diàmetre i pas lliure de
700 mm de diàmetre, classe D400
segons UNE-EN 124, 71 kg de pes
de tapa i 118,5 kg de pes
total, col.locat amb morter.

413,04

8,000

3.304,32

0,57

3,03

0,51

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

EUR
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Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI

Pàg.:

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

10

Màscara: * (Ordenació per codi)

DESCRIPCIÓ

UA

DESCRIPCIÓ

M

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
BANDA CONTINUA DE PLÀSTIC DE
COLOR, DE 30 CM D'AMPLADA,
COL·LOCADA EN TOTA LA LONGITUD
DE
LES
RASES
DEL
PRISMA
ELÈCTRIC
I
DE
TELECOMUNICACIONS, AIXÍ COM EN
LES CANALITZACIONS DE CABLEJAT
DE SERVEIS ELÈCTRICS, EN RASES
DE 20 CM PER SOBRE DELS TUBS,
COM LA INCORPORACIÓ DE LA MALLA
SENYALITZADORA, SEGONS CRITERIS
DE L'INDUSTRIAL.

0,77

1.320,942

1.017,13

0,18

61 FDKZMA01

U

RECRESCUT
VERTICAL
I
REAJUSTAMENT
HORITZONTAL
DE
TOTS ELS PERICONS DE REGISTRE I
CORRESPONENTS TAPES D'ARQUETA
DE QUALSEVOL SERVEI, A LA NOVA
RASANT DE LA PAVIMENTACIÓ DE LA
NOVA URBANITZACIÓ,
APROFITANT
MARCS
I
TAPES
EXISTENTS
I
CANVIANT LES TAPES FETES MALBÉ
PER CULPA DE LES OBRES D'AQUEST
ÀMBIT
A
CÀRREC
DEL
CONTRACTISTA, SEGONS CRITERIS
DE LA D.F.

29,61

16,000

473,76

0,08

55 FDK254F3

U

PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB
PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA
DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE
SORRA

62,41

27,000

1.685,07

0,29

62 FG13TY10

U

525,00

1,000

525,00

0,09

56 FDK262G7

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT
SENSE
FONS
DE
60X60X60
CM,
PER
A
INSTAL·LACIONS
DE
SERVEIS,
COL·LOCAT
SOBRE
SOLERA
DE
FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

111,92

47,000

5.260,24

0,91

57 FDK262J8

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT
SENSE
FONS
DE
70X70X50
CM,
PER
A
INSTAL·LACIONS
DE
SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA
DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

133,33

23,000

3.066,59

0,53

ADAPTACIÓ
DE
QUADRE
D'ENLLUMENAT
EXISTENT,
PER
ALIMENTAR EL NOU ENLLUMENAT,
INCLOU EL CANVI DE L'ELEMENT DE
GOVERN
AL
TIPUS
CITILUX
I
ADEQÜAR LA COMUNICACIÓ A FIBRA
ÒPTICA O TARGETA GPRS AMB SAI.
PINTAR EL QUADRE AMB PINTURA
ANTIGRAFITIS I ANTIENGANXINES I
ADEQÜAR LA BANCADA EN CAS DE
SER NECESSARI. INCLOU TOTES LES
LEGALITZACIONS, DOCUMENTACIONS,
TAXES E IMPOSTOS, PROJECTE I
TRÀMITS
NECESSARIA
AMB
LA
COMPANYIA ENDESA PER FER LA
MODIFICACIÓ DEL QUADRE.

63 FG22RJ1K

M

3,59

1.355,864

4.867,55

0,84

BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ
DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE
420X420X40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER

40,38

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC,
DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE
12
J,
RESISTÈNCIA
A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM
A CANALITZACIÓ SOTERRADA

64 FG22TH1K

M

TUB
CORBABLE
CORRUGAT
DE
POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA
LA
INTERIOR
I
CORRUGADA
L'EXTERIOR,
DE
90
MM
DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR
DE
LA
FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
450
N,
MUNTAT
COM
A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

3,28

31,150

102,17

0,02

65 FG22TL1K

M

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB
CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ,
DE DOBLE CAPA, INTERIOR LLIS DE
D=125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA EN
CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB
P.P. DE FIL GUIA, TAPS I
CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT,
COLOR
A
DEFINIR
SEGONS
TIPOLOGIA DE SERVEI, AÏLLANT I
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
450 N, I DAU DE RECOBRIMENT DE
30X30
CM
DE
FORMIGÓ
HM-20/P/20/I,
PER
A
CANALITZACIONS SOTERRADES SOTA
VORERA.

4,48

4.085,592

18.303,45

3,16

58 FDKZ3154

U

PREU

NUM. CODI

UA

54 FDGZU010

AMIDAMENT

27,000

IMPORT

1.090,26

%

0,19

59 FDKZHJB4

U

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE
SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE
DE 600X600 MM I CLASSE B125
SEGONS
NORMA
UNE-EN
124,
COL·LOCAT AMB MORTER

131,66

47,000

6.188,02

1,07

60 FDKZHJB5

U

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
MARC I TAPA DE DOBLE FULLA
QUADRADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL,
SEGONS
ESPECIFICACIONS
DEL
SERVEI
DINFRAESTRUCTURES
TIC
(IMI)
DE
L'AJUNTAMENT
DE
BARCELONA, PER A PERICÓ DE
SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE
DE 700X700 MM I CLASSE B125
SEGONS
NORMA
UNE-EN
124,
COL.LOCADA AMB MORTER, AMB LA
GRABACIÓ
DE
L'ANAGRAMA
DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA =
´´TC - AJB´´.

422,35

23,000

9.714,05

1,68

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

EUR
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Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI

Pàg.:

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

12

Màscara: * (Ordenació per codi)

UA

DESCRIPCIÓ

66 FG319534

M

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE
0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA,
AMB
DESIGNACIÓ
RV-K,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5
MM², AMB COBERTA DEL CABLE DE
PVC, COL·LOCAT EN TUB, TOT
INCLÒS.

PREU
2,07

6,000

12,42

0,00

67 FG31D562

M

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE
TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE
DESIGNACIÓ
RZ,
CONSTRUCCIÓ
SEGONS
NORMA
UNE
21030-2,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X10 MM2,
AMB
COBERTA
DEL
CABLE
DE
POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ
AL FOC SEGONS LA NORMA UNE-EN
50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

6,13

31,150

190,95

0,03

68 FG380907

M

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN
MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA

12,19

630,632

7.687,40

1,33

69 FG38E355

M

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1X35 MM² I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIO A TERRA.

12,53

31,150

390,31

0,07

70 FHGAU01A

U

CAIXA
DE
CONNEXIÓ
PER
A
CONNEXIÓ,
PROTECCIÓ
I
SECCIONAMENT MODEL DF20/0, DE
MAJO MATERIAL ELÈCTRIC, SL O
SIMILAR, CLASSE II, DE GRAU DE
PROTECCIÓ
IP
315
PER
A
ALIMENTACIÓ
TETRAPOLAR
AMB
CABLE DE FINS A 10 MM2, INCLOS
4 FUSIBLES CILINDRICS DE 10X38.
LES
CAIXES
DE
CONNEXIONS
DISPOSARAN DE FUSIBLES PER A
CADA
CONDUCTOR
I
ESTARAN
DOTADES D'ELEMENTS DE CONNEXIÓ,
BORNS I PORTAFUSIBLES AMB TAPA
TANCADA MITJANYANT UN CARGOL
IMPERDIBLE I QUE EN RETIRAR
AQUESTA, QUEDI DESCONNECTADA LA
INSTAL'LACIÓ
ELÉCTRICA
DEL
FANAL.

16,23

1,000

16,23

0,00

AMIDAMENT

IMPORT

NUM. CODI

%

71 FHR0SS41

UA

DESCRIPCIÓ

U

SUMINISTRE I COL.LOCACIO DE
COLUMNA TRONCOCÒNICA INVERTIDA
DE XAPA GALVANITZADA MODEL PEP
DE
LES
MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES
A
LES
EXISTENTS A LA RAMBLA DE FABRA
I PUIG, AMB COS INTERMITG DE
FOSSA D'ALUMINI, AMB 5 LÀMPARES
DE VSAP DE 100W, DE 5 METRES
D'ALÇADA
TOTAL,
FORMAT
PER
COLUMNA
CILINDRICA
D'ACER
ESTRUCTURAL
I
ACABAT
GALVANITZAT,
DE
250
MM
DE
DIAMETRE SUPERIOR I 180 MM
INFERIOR, AMB DOBLE PORTELLA
PER A CONEXIÓ ELÈCTRICA I PER A
CONEXIÓ
DE
TELECOMUNICACIONS
IMI, PER COL.LOCACIO SOBRE DAU
DE FORMIGO, COL·LOCADA SOBRE
DAU DE FORMIGÓ. INCLOU P.P.
D'ELEMENTS
D'ACORATGE
I
FIXACIÓ. SENSE ANELL DECORATIU
A LA BASE, INCLOU LA PINTURA
ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A
L'ALÇADA
DE
LA
PORTELLA
I
PINTAT FINS A 3,0 M D'ALÇADA
AMB
PINTURA
ANTIGRAFITTI
I
ANTINGANXINES HOMOLOGADA.

PREU
1.780,11

AMIDAMENT
1,000

IMPORT
1.780,11

%
0,31

LES COLUMNES, HAN DE COMPLIR
AMB
LES
SEGÜENTS
ESPECIFICACIONS DETALLADES AL
PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES:
HAN DE COMPLIR AMB LES NORMES
UNE-EN 40, CAL APORTAR ELS
CERTIFICATS
I
DOCUMENTACIÓ
DETALLADA A LES ESPECIFICACIONS
GENERALS
DE
I'INFORME.
DISPOSARA DE CARTEL· LES A LA
PART INFERIOR FINS UNA ALÇADA
DE 150 MM TAL COM ESPECIFICA EL
PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES.LA
PORTELLA
SERA
DE
300
MM
D'ALÇADA I AMB UN SOL PUNT DE
TANCAMENT, AMB DOS PUNTS DE
RECOLZAMENT.

EUR

EUR
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Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI
72 FPAAIM02

73 FQ10S305

14

Màscara: * (Ordenació per codi)

UA

DESCRIPCIÓ

U

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ
D´ELECTRICITAT
I
ENLLUMENAT
(INCLOU
PROJECTE
ELÈCTRIC
LEGALITZAT,
DESPESES
DE
PROJECTE
I
LEGALITZACIÓ
DE
L'ENLLUMENAT
(HONORARIS
PROJECTES, PERMISOS, I GESTIONS
AMB LES COMPANYIES), AIXÍ COM
D'ABONAMENT INTEGRE EN CONCEPTE
DE
LA
VERIFICACIÓ
DE
L'INSTAL.LACIÓ I LA REALITZACIÓ
DELS
AJUSTAMENTS
TÈCNICS
NECESSARIS A REALITZAR SOBRE LA
LÍNEA EXISTENT A MANTENIR, PER
TAL DE CONECTAR ELS PUNTS DE
LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL
QUADRE NOU DE CONEXIÓ I LA
COL.LOCACIÓ
D'UN
ENLLUMENAT
PROVISIONAL DURANT LES OBRES,
PER TAL DE LEGALITZAR LA LÍNIA
PER
MODIFICACIÓ
D'ARMARI,
SEGONS
ESPECIFICACIONS
A
DETERMINAR
PEL
SERVEI
D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL.
INCLOU
CERTIFICATS
DE
LES
LLUMINÀRIES CE I AGARNTIES,
INCLOU
CERTIFICATS
DE
LES
COLUMNES CE I CERTIFICATS DE
FORMIGÓ,
PINTURES
I
TRACTRAMENTS DE PROTECCIÓ.

1.575,00

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
BARANES
DE
SEGURETAT,
PRÈVIAMENT
RETIRADES,
D'ACER
INOXIDABLE
PULIT,
COLLAT
A
TERRA AMB MITJANS MECÀNICS, I
AMB
SISTEMA
ANTIVANDALIC,
COMPLETAMENT MUNTADA AMB TOTS
ELS
ACCESORIS,
INCLÓS
SUMINISTRAMENT I TRANSPORT AMB
LA SEVA RESPECTIVA COL.LOCACIÓ.

37,65

U

Pàg.:

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

PREU

AMIDAMENT
1,000

2,000

IMPORT
1.575,00

75,30

NUM. CODI

%
0,27

0,01

74 FQ10U152

U

COL.LOCACIÓ
DE
JARDINERES
EXISTENTS,
PREVIAMENT
RETIRADES, INCLOU EL TRANSPORT
I LA COL.LOCACIÓ A TERRA.

38,03

8,000

304,24

0,05

75 FQ11VBB2

u

Banc de llargària 3,00 m, de
fusta de robinia certificada
FSC, tractada en autoclau, per
a una classe d'ús 3.2 segons la
norma UNE-EN 335 i amb un grau
de penetració NP 3, segons la
norma UNE-EN 351-1 i tractament
protector
fungicida,
insecticida
i
hidrofugant,
estructura de fosa d'alumini
acabada
granallada
amb
protecció
antioxidant
i
cargoleria
amb
protecció
antioxidant, fixat mecànicament
al paviment

1.300,42

30,000

39.012,60

6,74

EUR

UA

DESCRIPCIÓ

76 FQ21YH70

u

Paperera tipus Barcelona de 70
l de capacitat formada per
cubeta
abatible
de
planxa
d'acer perforada amb acabat
esmaltat,
amb
cendrer
incorporat i suports laterals
de tub d'acer de 40 mm de
diàmetre, de 90 cm d'alçària
total, col·locada amb fixacions
mecàniques

PREU
137,34

20,000

2.746,80

0,47

77 FQ42U030

U

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
PLETINAS PER A PARAIGÜES DELS
BARS, AMB EL CORRESPONENT FORAT
I TAPA DE PLÀSTIC PER A FUTURA
COL.LOCACIÓ
DE
PARAIGÜES
I
COL.LOCACIÓ AMB FORMIGÓ DE LES
PLETINES, TOT INCLÒS.

41,97

27,000

1.133,19

0,20

78 FQ44Y592

u

Pilona de polímers flexibles
tipus
Barcelona'92,
de
composite
polimèric
amb
nanopartícules
reforçants,
assaig paràmetre de lesions en
cap HIC < 460, de 100 mm de
diàmetre, 1000 mm d'alçària
total
i
800
mm
d'alçaria
lliure, per a fixar al terra,
de color gris metalitzat, amb
una
argolla
reflectant,
col·locada

138,46

140,000

19.384,40

3,35

79 FQBAY010

u

Protecció d'arbres amb elements
de fusta de 1,2 a 1,8 m
d'alçària

28,55

126,000

3.597,30

0,62

80 FQZ5Y122

u

Aparcament
de
bicicletes
individual, antivandalisme, de
tub
d'acer
inoxidable
de
50,8x1,5 mm de diàmetre, en
forma d'U invertida, amb cable
d'acer interior de 10 mm amb 2
subjecta
cables,
de
75
cm
d'alçada sobre el paviment i 20
cm
per
encastar,
amb
dues
anelles embellidores de 100x3mm
i 75 cm d'amplada, amb 2
reflectants
per
la
seva
visibilitat
en
cas
de
col·locació
en
calçada,
col·locat encastat al paviment

267,62

22,000

5.887,64

1,02

81 FR3P91A9

m3

Grava
de
pedrera
de
pedra
calcària
de
3
a
6
mm,
subministrada
a
granel
i
escampada amb retroexcavadora
mitjana

39,67

0,756

29,99

0,01

82 FR3PY010

m3

Aportació i estesa de terra
adobada
i
garbellada,
de
textura franc-sorrenca, amb un
contingut
mínim
de
matèria
orgànica d'un 3%, i amb les
característiques descrites per
a la terra de jardineria segons
l'apartat 5.3 de la NTJ 08G,
prèvia acceptació d'una mostra
significativa per part de la
direcció facultativa.

30,88

1,890

58,36

0,01

AMIDAMENT

IMPORT

%

EUR
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Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI
83 FR3PYS25

84 FR44YE2C

85 FR612673

86 FRE613C0

87 FRF13195

DESCRIPCIÓ

m3

Substrat barreja formulat a
base de manta orgànic i sorra
volcànica de granulometria 0-6
mm, subministrat en sacs fins a
la coberta, pujat amb mitjans
de l'obra, estès amb mitjans
manuals,
amb
les
següents
característiques
fisico-químiques:
- pH UNE-EN 13037 (1:5 v/v):
7,0 - 8,0
Conductivitat
elèctrica
UNE-EN 13038 (1:5 v/v): 350-500
μS/cm
Densitat
aparent
humida
UNE-EN 12580: 785 Kg/m3 +/- 10%
- Pes del substrat a saturació:
1.450+/- 10%
- Matèria orgànica: 20-25%
Classe
textural
USDA:
Sorrenca
- Contingut Nutricional 180 mg
N; 150 mg; P 270 mg K/L

36,79

Subministrament de Platanus x
hispanica de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de
diàmetre
mínim
67,5
cm
i
profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ

145,79

Plantació d'arbre planifoli amb
pa de terra o contenidor, de 50
a 80 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 150x150x80
cm amb mitjans mecànics, en un
pendent
inferior
al
25%,
reblert
del
clot
amb
substitució parcial del 30% de
terra de l'excavació per terra
de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants
a camió.

160,86

PODA
D'ARBRE
PLANIFOLI
O
CONÍFERA
DE
10
A
15
M
D'ALÇÀRIA, AMB TÈCNIQUES DE
GRIMPADA, APLEC DE LA BROSSA
GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE
LA
MATEIXA
A
PLANTA
DE
COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20
KM)

153,46

Reg
d'arbre
amb
mànega
connectada a camió cisterna amb
una aportació mínima de 100 L,
amb un recorregut fins al punt
de càrrega no superior a 2 Km i
refent el clot de reg cada 2
regs

12,76

u

U

u

16

Màscara: * (Ordenació per codi)

UA

u

Pàg.:

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

PREU

AMIDAMENT
35,532

3,000

3,000

63,000

3,000

IMPORT
1.307,22

437,37

482,58

9.667,98

38,28

NUM. CODI

%
0,23

UA

DESCRIPCIÓ

88 FRZ2YA33

u

Aspratge
quàdruiple
d'arbre
mitjançant 4 rolls de fusta de
pi tractada en autoclau de
secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 3 m de llargària,
clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 4
abraçadores regulables de goma
o cautxú

74,33

3,000

222,99

0,04

89 FRZ2YC20

u

Apuntalament d'arbre existent
entre l’enderroc del paviment
del
voltant
i
la
repavimentació, l'apuntalament
provisional de fusta ha de
garantir
l’estabilitat
de
l'arbre que se’l enderroqui el
paviment del voltant a cada
fase
d’obra.
El
tipus
d’apuntalament provisional està
format per dos o tres taulons
de més de 4 m amb proteccions
col·locats
al
costat
més
desenvolupat de la copa, segons
especificacions descrites a la
Memòria d'aquest Projecte.

64,64

32,000

2.068,48

0,36

90 FRZ8YZ02

u

Equip per a cada exemplar de 4
tubs d'aireació de diàmetre 60
mm

15,83

3,000

47,49

0,01

91 FRZ8YZ03

u

Col·locació a l'entorn del pa
de terra de 1.20 m tub circular
perforat de polietilè d'alta
densitat de 60 mm de diàmetre
embolcallat
amb
geotèxtil
format per feltre de polièster
no teixit lligat mecànicament
de 200 a 250 g/m2, col·locat
sense adherir.

10,45

3,000

31,35

0,01

92 FZ21SENY

U

REALITZACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ
DE L'INVENTARI DE SENYALITZACIÓ
SEGONS INDICACIONS DEL PLEC
D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER
AL MANTENIMENT DEL PROGRAMA
INCA
DE
L'AJUNTAMENT
DE
BARCELONA.

630,00

1,000

630,00

0,11

93 FZ21TOPO

U

REALITZACIÓ
D'UN
AIXECAMENT
TOPOGRÀFIC DE FINAL D'OBRA EN
3D,
INCLÒS
EN
EL
PROJECTE
AS.BUILT,
SEGONS
INDICACIONS
DEL
PLEC
D'ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DE
LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL 3D DE
L'AJUNTAMENT
DE
BARCELONA
(VERSIÓ 2.0) DEL GENER DEL
2016, D'OBLIGAT COMPLIMENT.

1.575,00

1,000

1.575,00

0,27

0,08

0,08

1,67

0,01

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

EUR
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Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI

Pàg.:

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

18

Màscara: * (Ordenació per codi)

UA

DESCRIPCIÓ

94 G21HM003

U

DESMUNTATGE
I
TRASLLAT
DE
SEMÀFOR
EXISTENT
INCLÒS
DESCONEXIONS I NOVES CONEXIONS,
REPICAT DE FONAMENT I EXECUCIÓ
DE NOU, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR,
INCLÒS
CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR
DELS
RESTES,
DEMOLICIÓ D'ARQUETA EXISTENT I
EXECUCIÓ
DE
UNA
NOVA,
I
INSTAL·LACIÓ
D'AVISADOR
ACÚSTIC.DESMUNTATGE, RETIRADA,
ENDERROC DE DAU DE FORMIGÓ,
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE LA
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,
INCLÒS
CÀNON
D'ABOCAMENT
I
RECOL.LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ
DE COLUMNA SEMAFÒRICA EXISTENT
INCLÒS DESCONEXIONS I NOVES
CONEXIONS, REPICAT DE FONAMENT
I EXECUCIÓ DE NOU, TOT INCLÓS
SEGONS LA D.F, SOBRE PEÇA DE
GRANIT O FORMIGÓ DE 40X40X15
PERFORADA, DE D= 120 MM I
PREPARADA PER A REBRE PAL DE
SEMAFOR AL CENTRE DE LA PEÇA I
COL.LOCADA
SOBRE
SOLERA
DE
FORMIGO, INCLOSA LA CÀRREGA,
TRASNPORT INTERIOR, TRANSPORT A
ABOCADOR O MAGATZEM INDICAT PER
LA
D.F.
I
A
QUALSEVOL
DISTÀNCIA,
INCLÓS
EL
CÀNON
D'ABOCADOR/MANTENIMENT.

PREU
464,62

11,000

5.110,82

0,88

95 M21B0001

u

Desmuntatge per a recol·locació
posterior
de
placa
de
senyalització vertical muntada
sobre suport de peu o sobre
parament
vertical,
de
superfície
fins
a
0,5
m2,
muntada a una alçària de 3 m
com
a
màxim,
amb
mitjans
manuals i aplec

10,64

8,000

85,12

0,01

96 M21Q1121

u

Retirada
de
banc
de
fusta
convencional de fins a 2,5 m de
llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

11,23

25,000

280,75

0,05

97 M21Q2501

u

Retirada de paperera ancorada
al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

4,82

7,000

33,74

0,01

98 M21QY002

u

Desmuntatge
i
trasllat
a
magatzem municipal de jardinera
de fosa convencional de fins a
1,5 m de diàmetre i càrrega
manual
i
mecànica
de
l'equipament
sobre
camió
o
contenidor

11,23

8,000

89,84

0,02

AMIDAMENT

IMPORT

NUM. CODI

%

99 MR00MOD1

EUR

UA

DESCRIPCIÓ

U

MANTENIMENT DE L'ENJARDINAMENT
DURANT L'ANY DE GARANTIA, O
DURANT EL QUE SUBSCRIGUI EL
CONTRACTISTA EN EL PROCEDIEMTN
DE CONCURS I ADJUDICACIÓ DE LES
OBRES.
INCLOU
TOTES
LES
OPERACIONS
DE
MANTENIMENT
NECESSÀRIES
PERQUÈ
LA
ZONA
ENJARDINADA ES MANTINGUI EN
PERFECTE ESTAT. SEGONS EL PLEC
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER
AL
DISSENY,
EXECUCIÓ
I
MANTENIMENT
D'OBRA
NOVA
DE
JARDINERIA DE PARCS I JARDINS
DE
BARCELONA,
INSTITUT
MUNICIPAL I, EN TOTS ELS CASOS,
SÓN D'APLICACIÓ LES NTJ (NORMES
TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I
PAISATGISME)
DEL
COL·LEGI
OFICIAL
D'ENGINYERS
TÈCNICS
AGRÍCOLES
DE
CATALUNYA,
ACTUALMENT
FUNDACIÓ
DE
LA
JARDINERIA I EL PAISATGE (A
JUSTIFICAR).
MANTENIMENT
PREVENTIU I CORRECTIU ANUAL
INTEGRAL DELS ARBRES EXISTENTS
AMB
INSTAL·LACIÓ
DE
REG
AUTOMÀTIC,
INCLOU
ELS
REGS
NECESSARIS, ADOBATS, EL REPÀS
DE
L'OLLA
DE
REG
I
ELS
TRACTAMENTS
FITOSANITARIS
NECESSARIS, EIXARCOILATS, PODA,
INCLOU
COM
A
MÍNIM
TRES
ACTUACIONS, PER
LA RECEPCIÓ
PROVISIONAL, AMB LA REPOSICIÓ
TOTAL D'ESPECIES PLANTADES AMB
LES POSSIBLES BAIXES DURANT
L'ANY DE GARANTIA, I LA REVISIÓ
DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE
REG. INCLOU ELS MATERIALS DE
JARDINERIA,
LES
EINES,
LA
MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS
ELEMENTS
DE
SEGURETAT
NECESSARIS PER AL MANTENIMENT
TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE
LES
RESTES
VEGETALS
A
INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA
DE
GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU 1 ANY
DE PERIODE DE GARANTÍA DE LES
PLANTACIONS
POSTERIOR
A
LA
RECEPCIÓ DEFINITIVA DE L'OBRA,
TOT
INCLÒS
(MANTENIMENT
+
GARANTIA),
SEGONS
PLEC
DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL
DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT
D'OBRA NOVA DE JARDINERIA.

PREU
2.155,14

AMIDAMENT
1,000

IMPORT
2.155,14

%
0,37

EUR
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Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI
100 PPA900SS

UA

DESCRIPCIÓ

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR
D'ABONAMENT
ÍNTEGRE
PER
A
L'APLICACIÓ DE LES MESURES DE
SEGURETAT I SALUT NECESSÀRIES
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
SEGONS
ESTUDI
I
PLA
DE
SEGURETAT I SALUT.

Pàg.:

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

20

Màscara: * (Ordenació per codi)
PREU

AMIDAMENT

IMPORT

NUM. CODI

%

17.586,27

1,000

17.586,27

3,04

105 XPAUTY07

EN COMPLIMENT DEL REIAL DECRET
1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE DE
1997, EN FASE D'OBRA L'IMPORT
CORRESPONENT A LA SEGURETAT I
SALUT
NO
PODRÀ
REDUÏR-SE
RESPECTE L'ESTUDI DE SEGURETAT
I SALUT, PER TANT, EN AQUESTA
PARTIDA,
LA
POSSIBLE
BAIXA
ECONÒMICA
DEL
CONTRACTISTA,
SERÀ ASSUMIDA PER AQUEST, EN
ALTRES PARTIDES SENSE AFECTAR
EL PRESSUPOST DE SEGURETAT I
SALUT.
101 XPAUTY02

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR
CORRESPONENT A L'AFECTACIÓ DE
SERVEIS
EXISTENTS
O
PER
REQUERIMENTS
DE
RESPONSABLES
MUNICIPALS EN FASE D'OBRA NO
DESCRITS EN PROJECTE, SEGONS
CRITERIS I ESPECIFICACIONS DE
LA D.F.

27.000,00

1,000

27.000,00

4,66

102 XPAUTY04

U

TREBALLS DE NETEJA DEL PASSEIG
CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I
PUIG (ÀMBIT DE LES OBRES),
CONSISTENTS
EN
LA
NETEJA
INTEGRAL DE TOTS ELES ELEMENTS,
MOBILIARI I PAVIMENTS, UN COP
FINALITZADA
L'OBRA,
SEGONS
ESPECIFICACIONS DE LA D.F. I
CRITERIS
DELS
TÈCNICS
DEL
DISTRICTE DE SANT ANDREU DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

1.575,00

1,000

1.575,00

0,27

UA

DESCRIPCIÓ

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR
PELS TREBALLS DE DESPLAÇAMENT
DE
LES
TERRASSES
DURANT
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, SEGONS
FASES D'OBRA, AQUESTS TREBALLS
EN
EL
DESPLÇAMENT
DE
LES
UNITATS INDICADES A COL.LOCAR
EN LA CALÇADA, EN EL CARRIL DE
SERVEIS
ENFRONT
DE
CADA
ESTABLIMENT,
SEGONS
PLÀNOLS
D'ORGANITZACIÓ I DESENVOUPAMENT
DE LES OBRES, EL RESTA DE
TAULES I CADIRES S'UBICARAN ON
EL PROPIETARI DE L'ESTABLIMENT
ESTABLEIXI
EN
EL
PROPI
ESTABLIMENT
O
MAGATZEM
PARTICULAR
DE
CADASCÚ.TANMATEIX,
AQUESTS
TREBALLS
CONSISTIRAN
EN
EL
SUBMINISTRE I LA COL.LOCACIÓ DE
PILONES GROGUES TIPUS BAR PER A
LA PROTECCIÓ DE LES TERRASSES
PROVISIONAL, DURANT L'EXECUCIÓ
DE LES OBRES. FINALMENT I UN
COP
ACABADES
LES
FASES
D'EXECUCIÓ DE LES OBRES, ES
RESITUARAN LES TERRASSES AL SEU
LLOC
DEFINITIU
AL
PASSEIG
CENTRAL I ES DESMUNTARAN LES
PILONES
TIPUS
BAR,
DE
LA
UBICACIÓ PROVISIONAL DURANT LES
OBRES, AQUESTA PARTIDA ENGLOBA
LES 3 FASES D'OBRA, TOT INCLÒS,
SEGONS DIRECTRIUS DE LA D.F.

PREU

TOTAL:

103 XPAUTY05

U

REALITZACIÓ
DE
TREBALLS
DE
MOSTRA, CONSISTENT AMB PINTAR
AMB COLOR RAL, SEGONS INDIQUI
LA D.F., REALITZANT PROVES DE
COLOR EN UNA SUPERFÍCIE DE 4
M², AMB APLICACIÓ DE COM A
MÍNIM DE 3 CAPES CADASCUNA, EN
DIFERENTS
DIES,
PER
DEIXAR
TEMPS SUFICIENT DE SECAT, PER A
LA
POSTERIOR
VALORACIÓ
I
DESICIÓ, SEGONS CRITERIS DE LA
D.F.

262,50

4,000

1.050,00

0,18

104 XPAUTY06

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER
A LA REPOSICIÓ DE LA XARXA DE
REG DE L'ARBRAT EXISTENT QUE
PUGUI QUEDAR AFECTADA.

1.500,00

1,000

1.500,00

0,26

EUR

3.000,00

AMIDAMENT
1,000

IMPORT
3.000,00

%
0,52

579.118,98 100,00

EUR
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projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-1

P-2

P-3

F169U010

F21913Z5

F2193AN1

u

m

m

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

1

Cala de 1x1 m per a localització d'arrels al voltant dels arbres existents al inici de l'obra, amb
excavació de terres fins a localització d'arrels a una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega
de materials sobre camió o contenidor
(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

120,28

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

4,51

Demolició de rigola de llambordes de pedra natural, de més de 20 m de llargària, col·locada
sobre base de formigó, inclosa la base, amb mitjants mecànics o manuals, i càrrega sobre
camió
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

4,84

€

F21B2001

m

Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

21,88

€

P-15

F21B3001

m

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

18,79

€

P-16

F21QQB01

u

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

8,04

€

P-17

F2225432

M³

EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS EN PRESÈNCIA DE SERVEIS,
DE MÉS DE 1 METRE D'AMPLÀRIA I MÉS DE 60 CM DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS
(PALA EXCAVADORA) I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT, I AMB LES
TERRES DEIXADES A LA VORA, INCLOSOS TOTS ELS TRANSPORTS I CÀRREGUES
INTERMÈDIES NECESSÀRIES PER A L’EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

15,01

€

11,91

€

€

F2194U12

m2

Demolició de paviment de llambordes, llambordins i empedrats col·locats sobre terra o
formigó, de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb martell picador
(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

5,71

€

P-5

F2194U40

m2

Demolició de paviments de lloses de formigo/pedra natural de qualsevol gruix i amplària
sobre llit de formigó, amb martell picador
(TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

3,80

€

(QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-6

F2194UET

u

Retirada de les tapes de registre de serveis existents afectades, adeqüació i restauració per a
la posterior col.locació, inclòs anivellament, recrescut i regulació a la nova cota.
(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

6,27

€

EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO DE 1 M² I DE 2 M DE FONDARIA, COM A
MAXIM, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), RAMB MITJANS MANUALS, INCLOSES
LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN
PRESENCIA DE SERVEIS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLOSOS TOTS
ELS TRANSPORTS I CÀRREGUES INTERMÈDIES NECESSÀRIES PER A L’EXECUCIÓ
DE LA PARTIDA.

P-7

F2195D24

m2

Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

13,88

€

(ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

10,81

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

8,86

€

P-8

P-9

F219CC12

F219KBC0

m2

m

2

P-14

€

P-4

Pàg.:

P-18

F222H422

M³

P-19

F227500F

M²

REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0.6 M, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

4,77

€

P-20

F228A10F

M³

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA PER A SERVEIS D'AMPLADA DE FINS A 0,6 M,
AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÈSTEC (SENSE
INCLOURE MATERIAL D'APORTACIÓ), EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM.

13,55

€

5,91

€

€

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-10

F219UF63

m2

Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en
encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada
(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

1,40

€

P-11

F219UFA3

m2

Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i
en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes
amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada
(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

1,86

€

P-12

F219V210

u

Demolició d'escossell de qualsevol forma o tipus, col·locat sobre formigó, amb mitjans
mecànics o manuals, i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
(DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

19,75

€

P-13

F219YAL5

m2

Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió
(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

4,90

€

1023

P-21

F2A15000

M³

SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ.
(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-22

F2R24200

M³

CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ EN
FRACCIONS, SEGONS REAL DECRET 105/2008, AMB MITJANS MANUALS.
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

23,13

€

P-23

F2R45069

M³

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7T O 12 T, I TEMPS
D'ESPERA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 20 KM, TOT INCLÒS.
(VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

8,03

€

P-24

F2R6426A

M³

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ
PER A TRANSPORT DE 7T O 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 20
KM, TOT INCLÒS.
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

9,53

€

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004
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P-25

P-26

F2RA61H0

F2RA65A0

M³

M³

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

3

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M³, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)
(DOTZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

12,18

DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS
NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

43,80

€

Pàg.:

4

P-37

F991Y141

u

Escocell de planxa d'acer corten, de 140x100x20 cm i de 15 mm de gruix, col·locat amb
fonament i anellat de formigó
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

250,22

€

P-38

F9E1V020

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

37,05

€

€

(TRENTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-27

F2RA7LP0

M³

DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

4,73

€

P-28

F31521B1

M³

FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/10/I, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ.
(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

78,97

€

P-29

F31B3000

KG

ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE RASES I POUS
(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

1,35

€

P-30

F936V010

m3

Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat
(NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

93,78

€

P-31

F961D87A

m

Vorada de pedra sorrenca escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntada
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

54,36

€

P-32

F961D87B

m

Vorada de pedra natural arènisca, de les mateixes característiques a les existents, per a la
reposició de vorada maltmesa de guals de viannats, de forma recta, de 15x40 cm., amb una
longitud de 90 cm., col.locada sobre base de formigóno estructural de 20 N/mm² de
resistencia a compressió I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada.
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

42,66

€

P-33

F961Y325

m

Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de
20x25 cm, col·locada sobre de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària

52,98

€

P-39

F9F1U012

m2

Grabat de la superfície estesa, mitjançant malla especial, segons dibuix de la rambla de
l'onze de setembre entre els carrers santa coloma i gran de sant andreu, simulació llamborda
20x10 cm., inclòs neteja prèvia de calçada, en horari festiu, posterior acabat i aplicació de
tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà i resines, amb
característiques antilliscants i anticarborants, de color gris RAL 7043, aplicat amb pistola a
presio, amb aplicació de tres capes, neteja prèvia del ferm inclosa, segons indicacions de la
D.F.
(ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

11,37

€

P-40

F9F1U013

m2

Millora de mescla bituminosa en calent mitjançant BM-3C i fibres, inclòs neteja prèvia de
calçada, en horari festiu, posterior acabat i aplicació de tractament superficial amb pintura
tricomponent acrílica de poliuretà i resines, amb característiques d'acabat antilliscants i
anticarborants, inclou la realització d'assaigos, en ambient humit i ´´in-situ´´, tipus pèndol,
donant valors per sobre de 0.45 SRT. Acabat de l'aglomerat en color gris RAL 7043, aplicat
amb pistola a presio, amb aplicació de tres capes, neteja prèvia del ferm inclosa, segons
indicacions de la D.F.
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

3,56

€

P-41

F9F1U014

m2

Grabat de la superfície estesa d'aglomerat asfàltic en calent, mitjançant malla especial en
forma lineal per a PTI de pavimentació tàctil per invidents, segons dibuix i mostra exposada
en l'Annex nª6 Ferms i Paviments d'aquest Projecte, simulació panot ratllat 20x20cm., inclòs
neteja prèvia de calçada, en horari festiu, posterior acabat i aplicació de tractament superficial
amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà i resines, amb característiques antilliscants i
anticarborants, de color gris RAL 7043, aplicat amb pistola a presio, amb aplicació de tres
capes, neteja prèvia del ferm inclosa, segons indicacions de la D.F.
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

8,52

€

P-42

F9H11352

m2

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 22 surf 50/70 D, amb
granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de
mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

59,44

€

P-43

F9H1V100

t

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC
32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a
base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10% de reciclat de mescla bituminosa.
Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

59,11

€

P-44

F9H1V120

t

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC
22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla
bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

63,60

€

P-45

F9H1V130

t

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC
16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla
bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

65,35

€

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
P-34

F96AYAA3

m

Vorada de xapa d'acer corten, recta, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de
consistència plàstica
(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

50,47

€

P-35

F974Y008

m

Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:4
(TRETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

13,09

€

P-36

F974Y00C

m

Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:4
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

13,46

€

1024
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P-46

F9H1V160

t

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 S, AC 11 surf
35/50 S (S-10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins
un 5% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98%
de l'assaig Marshall
(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-47

F9HDWWWW

u

Trasllat d'equip asfàltic, per a grans volums d'estesa, inclou retrirada de l'equip de l'obra.
(MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

P-48

F9J1V010

m2

Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2, neteja del ferm inclosa

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

5

60,94

€

1.575,00

€

0,51

€

F9J1V015

m2

Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH, amb
dotació 1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

0,34

€

(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
P-50

FBA21111

M

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL DISCONTÍNUA DE 50 CM 0,5/0,5,
AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL. LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A APLICAR HA DE
TENIR UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720G/M² I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE
CANTELLS ANGULOSOS AMB DOSIFICACIÓ DE 300G/M² EN PASSOS ZEBRATS,
FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A
UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS NORMA NLT-175.
(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

2,35

FDKZ3154

U

BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM
I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER
(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

40,38

€

P-58

FDKZHJB4

U

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER
(CENT TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

131,66

€

P-59

FDKZHJB5

U

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE DOBLE FULLA QUADRADA DE
FUNDICIÓ DÚCTIL, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL SERVEI DINFRAESTRUCTURES
TIC (IMI) DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL.LOCADA AMB MORTER, AMB LA GRABACIÓ DE L'ANAGRAMA DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA = ´´TC - AJB´´.
(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

422,35

€

P-60

FDKZMA01

U

RECRESCUT VERTICAL I REAJUSTAMENT HORITZONTAL DE TOTS ELS PERICONS
DE REGISTRE I CORRESPONENTS TAPES D'ARQUETA DE QUALSEVOL SERVEI, A LA
NOVA RASANT DE LA PAVIMENTACIÓ DE LA NOVA URBANITZACIÓ, APROFITANT
MARCS I TAPES EXISTENTS I CANVIANT LES TAPES FETES MALBÉ PER CULPA DE
LES OBRES D'AQUEST ÀMBIT A CÀRREC DEL CONTRACTISTA, SEGONS CRITERIS
DE LA D.F.

29,61

€

€

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-51

FBBZ1110

M

SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL·LOCAT
A TERRA CLAVAT
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

13,49

€

P-52

FDDBA010

u

Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000
mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons
UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total, col.locat amb morter.
(QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

413,04

€

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANDA CONTINUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30
CM D'AMPLADA, COL·LOCADA EN TOTA LA LONGITUD DE LES RASES DEL PRISMA
ELÈCTRIC I DE TELECOMUNICACIONS, AIXÍ COM EN LES CANALITZACIONS DE
CABLEJAT DE SERVEIS ELÈCTRICS, EN RASES DE 20 CM PER SOBRE DELS TUBS,
COM LA INCORPORACIÓ DE LA MALLA SENYALITZADORA, SEGONS CRITERIS DE
L'INDUSTRIAL.
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

0,77

P-53

FDGZU010

M

6

P-57

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
P-49

Pàg.:

P-61

FG13TY10

U

ADAPTACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT, PER ALIMENTAR EL NOU
ENLLUMENAT, INCLOU EL CANVI DE L'ELEMENT DE GOVERN AL TIPUS CITILUX I
ADEQÜAR LA COMUNICACIÓ A FIBRA ÒPTICA O TARGETA GPRS AMB SAI. PINTAR
EL QUADRE AMB PINTURA ANTIGRAFITIS I ANTIENGANXINES I ADEQÜAR LA
BANCADA EN CAS DE SER NECESSARI. INCLOU TOTES LES LEGALITZACIONS,
DOCUMENTACIONS, TAXES E IMPOSTOS, PROJECTE I TRÀMITS NECESSARIA AMB
LA COMPANYIA ENDESA PER FER LA MODIFICACIÓ DEL QUADRE.
(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

525,00

€

P-62

FG22RJ1K

M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

3,59

€

P-63

FG22TH1K

M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

3,28

€

P-64

FG22TL1K

M

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, INTERIOR LLIS DE D=125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA EN CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA, TAPS I
CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT, COLOR A DEFINIR SEGONS TIPOLOGIA DE
SERVEI, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X30 CM
DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES SOTA VORERA.
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

4,48

€

P-65

FG319534

M

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM²,
AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB, TOT INCLÒS.
(DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

2,07

€

€

P-54

FDK254F3

U

PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

62,41

€

P-55

FDK262G7

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ
(CENT ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

111,92

€

P-56

FDK262J8

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 70X70X50 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

133,33

€
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7

P-66

FG31D562

M

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE
DESIGNACIÓ RZ, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21030-2, TETRAPOLAR, DE
SECCIÓ 4X10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

6,13

€

P-67

FG380907

M

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA
DE CONNEXIÓ A TERRA
(DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

12,19

€

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM² I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIO A TERRA.
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

12,53

CAIXA DE CONNEXIÓ PER A CONNEXIÓ, PROTECCIÓ I SECCIONAMENT MODEL
DF20/0, DE MAJO MATERIAL ELÈCTRIC, SL O SIMILAR, CLASSE II, DE GRAU DE
PROTECCIÓ IP 315 PER A ALIMENTACIÓ TETRAPOLAR AMB CABLE DE FINS A 10
MM2, INCLOS 4 FUSIBLES CILINDRICS DE 10X38. LES CAIXES DE CONNEXIONS
DISPOSARAN DE FUSIBLES PER A CADA CONDUCTOR I ESTARAN DOTADES
D'ELEMENTS DE CONNEXIÓ, BORNS I PORTAFUSIBLES AMB TAPA TANCADA
MITJANYANT UN CARGOL IMPERDIBLE I QUE EN RETIRAR AQUESTA, QUEDI
DESCONNECTADA LA INSTAL'LACIÓ ELÉCTRICA DEL FANAL.
(SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

16,23

SUMINISTRE I COL.LOCACIO DE COLUMNA TRONCOCÒNICA INVERTIDA DE XAPA
GALVANITZADA MODEL PEP DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES A LES
EXISTENTS A LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, AMB COS INTERMITG DE FOSSA
D'ALUMINI, AMB 5 LÀMPARES DE VSAP DE 100W, DE 5 METRES D'ALÇADA TOTAL,
FORMAT PER COLUMNA CILINDRICA D'ACER ESTRUCTURAL I ACABAT
GALVANITZAT, DE 250 MM DE DIAMETRE SUPERIOR I 180 MM INFERIOR, AMB DOBLE
PORTELLA PER A CONEXIÓ ELÈCTRICA I PER A CONEXIÓ DE TELECOMUNICACIONS
IMI, PER COL.LOCACIO SOBRE DAU DE FORMIGO, COL·LOCADA SOBRE DAU DE
FORMIGÓ. INCLOU P.P. D'ELEMENTS D'ACORATGE I FIXACIÓ. SENSE ANELL
DECORATIU A LA BASE, INCLOU LA PINTURA ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A
L'ALÇADA DE LA PORTELLA I PINTAT FINS A 3,0 M D'ALÇADA AMB PINTURA
ANTIGRAFITTI I ANTINGANXINES HOMOLOGADA.

1.780,11

P-68

P-69

P-70

FG38E355

FHGAU01A

FHR0SS41

M

U

U

P-72

U

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ D´ELECTRICITAT I ENLLUMENAT (INCLOU
PROJECTE ELÈCTRIC LEGALITZAT, DESPESES DE PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE
L'ENLLUMENAT (HONORARIS PROJECTES, PERMISOS, I GESTIONS AMB LES
COMPANYIES), AIXÍ COM D'ABONAMENT INTEGRE EN CONCEPTE DE LA
VERIFICACIÓ DE L'INSTAL.LACIÓ I LA REALITZACIÓ DELS AJUSTAMENTS TÈCNICS
NECESSARIS A REALITZAR SOBRE LA LÍNEA EXISTENT A MANTENIR, PER TAL DE
CONECTAR ELS PUNTS DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL QUADRE NOU DE
CONEXIÓ I LA COL.LOCACIÓ D'UN ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES OBRES,
PER TAL DE LEGALITZAR LA LÍNIA PER MODIFICACIÓ D'ARMARI, SEGONS
ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL.
INCLOU CERTIFICATS DE LES LLUMINÀRIES CE I AGARNTIES, INCLOU CERTIFICATS
DE LES COLUMNES CE I CERTIFICATS DE FORMIGÓ, PINTURES I TRACTRAMENTS
DE PROTECCIÓ.
(MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BARANES DE SEGURETAT, PRÈVIAMENT
RETIRADES, D'ACER INOXIDABLE PULIT, COLLAT A TERRA AMB MITJANS
MECÀNICS, I AMB SISTEMA ANTIVANDALIC, COMPLETAMENT MUNTADA AMB TOTS
ELS ACCESORIS, INCLÓS SUMINISTRAMENT I TRANSPORT AMB LA SEVA
RESPECTIVA COL.LOCACIÓ.

37,65

€

P-73

FQ10U152

U

COL.LOCACIÓ DE JARDINERES EXISTENTS, PREVIAMENT RETIRADES, INCLOU EL
TRANSPORT I LA COL.LOCACIÓ A TERRA.
(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

38,03

€

P-74

FQ11VBB2

u

Banc de llargària 3,00 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una
classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la
norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de
fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció
antioxidant, fixat mecànicament al paviment
(MIL TRES-CENTS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

1.300,42

€

P-75

FQ21YH70

u

Paperera tipus Barcelona de 70 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer
perforada amb acabat esmaltat, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40
mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

137,34

€

P-76

FQ42U030

U

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLETINAS PER A PARAIGÜES DELS BARS, AMB EL
CORRESPONENT FORAT I TAPA DE PLÀSTIC PER A FUTURA COL.LOCACIÓ DE
PARAIGÜES I COL.LOCACIÓ AMB FORMIGÓ DE LES PLETINES, TOT INCLÒS.
(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

41,97

€

P-77

FQ44Y592

u

Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, de composite polimèric amb nanopartícules
reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm
d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una
argolla reflectant, col·locada

138,46

€

28,55

€

€

€

€

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

HAN DE COMPLIR AMB LES NORMES UNE-EN 40, CAL APORTAR ELS CERTIFICATS I
DOCUMENTACIÓ DETALLADA A LES ESPECIFICACIONS GENERALS DE I'INFORME.
DISPOSARA DE CARTEL· LES A LA PART INFERIOR FINS UNA ALÇADA DE 150 MM
TAL COM ESPECIFICA EL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES.LA PORTELLA SERA DE
300 MM D'ALÇADA I AMB UN SOL PUNT DE TANCAMENT, AMB DOS PUNTS DE
RECOLZAMENT.
(MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
FPAAIM02

U

8

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

LES COLUMNES, HAN DE COMPLIR AMB LES SEGÜENTS ESPECIFICACIONS
DETALLADES AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES:

P-71

FQ10S305

Pàg.:

1.575,00

€

P-78

FQBAY010

u

Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-79

FQZ5Y122

u

Aparcament de bicicletes individual, antivandalisme, de tub d'acer inoxidable de 50,8x1,5 mm
de diàmetre, en forma d'U invertida, amb cable d'acer interior de 10 mm amb 2 subjecta
cables, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores de 100x3mm i 75 cm d'amplada, amb 2 reflectants per la seva visibilitat en cas
de col·locació en calçada, col·locat encastat al paviment
(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

267,62

€

P-80

FR3P91A9

m3

Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

39,67

€

30,88

€

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
P-81

FR3PY010

m3

Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut
mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de
jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per
part de la direcció facultativa.
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-82

P-83

FR3PYS25

FR44YE2C

m3

u

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

9

€

Substrat barreja formulat a base de manta orgànic i sorra volcànica de granulometria 0-6 mm,
subministrat en sacs fins a la coberta, pujat amb mitjans de l'obra, estès amb mitjans
manuals, amb les següents característiques fisico-químiques:
- pH UNE-EN 13037 (1:5 v/v): 7,0 - 8,0
- Conductivitat elèctrica UNE-EN 13038 (1:5 v/v): 350-500 µS/cm
- Densitat aparent humida UNE-EN 12580: 785 Kg/m3 +/- 10%
- Pes del substrat a saturació: 1.450+/- 10%
- Matèria orgànica: 20-25%
- Classe textural USDA: Sorrenca
- Contingut Nutricional 180 mg N; 150 mg; P 270 mg K/L
(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

36,79

Subministrament de Platanus x hispanica de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

145,79

€

P-85

P-86

P-87

P-88

FR612673

FRE613C0

FRF13195

FRZ2YA33

FRZ2YC20

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 50 a 80 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25%, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.
(CENT SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

160,86

€

U

PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA, AMB TÈCNIQUES
DE GRIMPADA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA
AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS
LLUNY DE 20 KM)
(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

153,46

u

Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna amb una aportació mínima de 100 L,
amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 Km i refent el clot de reg cada 2 regs
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

12,76

u

Aspratge quàdruiple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

74,33

u

Apuntalament d'arbre existent entre l’enderroc del paviment del voltant i la repavimentació,
l'apuntalament provisional de fusta ha de garantir l’estabilitat de l'arbre que se’l enderroqui el
paviment del voltant a cada fase d’obra. El tipus d’apuntalament provisional està format per
dos o tres taulons de més de 4 m amb proteccions col·locats al costat més desenvolupat de
la copa, segons especificacions descrites a la Memòria d'aquest Projecte.
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

64,64

10

P-92

FZ21TOPO

U

REALITZACIÓ D'UN AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE FINAL D'OBRA EN 3D, INCLÒS EN
EL PROJECTE AS.BUILT, SEGONS INDICACIONS DEL PLEC D'ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL 3D DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA (VERSIÓ 2.0) DEL GENER DEL 2016, D'OBLIGAT
COMPLIMENT.
(MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

1.575,00

€

P-93

G21HM003

U

DESMUNTATGE I TRASLLAT DE SEMÀFOR EXISTENT INCLÒS DESCONEXIONS I
NOVES CONEXIONS, REPICAT DE FONAMENT I EXECUCIÓ DE NOU, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR DELS RESTES, DEMOLICIÓ D'ARQUETA EXISTENT I EXECUCIÓ DE UNA
NOVA, I INSTAL·LACIÓ D'AVISADOR ACÚSTIC.DESMUNTATGE, RETIRADA,
ENDERROC DE DAU DE FORMIGÓ, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE LA RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I RECOL.LOCACIÓ A
NOVA UBICACIÓ DE COLUMNA SEMAFÒRICA EXISTENT INCLÒS DESCONEXIONS I
NOVES CONEXIONS, REPICAT DE FONAMENT I EXECUCIÓ DE NOU, TOT INCLÓS
SEGONS LA D.F, SOBRE PEÇA DE GRANIT O FORMIGÓ DE 40X40X15 PERFORADA,
DE D= 120 MM I PREPARADA PER A REBRE PAL DE SEMAFOR AL CENTRE DE LA
PEÇA I COL.LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGO, INCLOSA LA CÀRREGA,
TRASNPORT INTERIOR, TRANSPORT A ABOCADOR O MAGATZEM INDICAT PER LA
D.F. I A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÓS EL CÀNON D'ABOCADOR/MANTENIMENT.

464,62

€

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
P-84

Pàg.:

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
€

P-94

M21B0001

u

Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre
suport de peu o sobre parament vertical, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària
de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

10,64

€

P-95

M21Q1121

u

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

11,23

€

P-96

M21Q2501

u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,82

€

€

€

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
P-97

M21QY002

u

Desmuntatge i trasllat a magatzem municipal de jardinera de fosa convencional de fins a 1,5
m de diàmetre i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió o contenidor
(ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

11,23

€

P-98

MR00MOD1

U

MANTENIMENT DE L'ENJARDINAMENT DURANT L'ANY DE GARANTIA, O DURANT EL
QUE SUBSCRIGUI EL CONTRACTISTA EN EL PROCEDIEMTN DE CONCURS I
ADJUDICACIÓ DE LES OBRES. INCLOU TOTES LES OPERACIONS DE MANTENIMENT
NECESSÀRIES PERQUÈ LA ZONA ENJARDINADA ES MANTINGUI EN PERFECTE
ESTAT. SEGONS EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE JARDINERIA DE PARCS I JARDINS DE
BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL I, EN TOTS ELS CASOS, SÓN D'APLICACIÓ LES
NTJ (NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME) DEL COL·LEGI
OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES DE CATALUNYA, ACTUALMENT
FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE (A JUSTIFICAR). MANTENIMENT
PREVENTIU I CORRECTIU ANUAL INTEGRAL DELS ARBRES EXISTENTS AMB
INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU ELS REGS NECESSARIS, ADOBATS, EL
REPÀS DE L'OLLA DE REG I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS,
EIXARCOILATS, PODA, INCLOU COM A MÍNIM TRES ACTUACIONS, PER LA
RECEPCIÓ PROVISIONAL, AMB LA REPOSICIÓ TOTAL D'ESPECIES PLANTADES AMB
LES POSSIBLES BAIXES DURANT L'ANY DE GARANTIA, I LA REVISIÓ DEL
FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA,
LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT
NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES
RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS.
INCLOU 1 ANY DE PERIODE DE GARANTÍA DE LES PLANTACIONS POSTERIOR A LA

2.155,14

€

€

P-89

FRZ8YZ02

u

Equip per a cada exemplar de 4 tubs d'aireació de diàmetre 60 mm
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

15,83

€

P-90

FRZ8YZ03

u

Col·locació a l'entorn del pa de terra de 1.20 m tub circular perforat de polietilè d'alta densitat
de 60 mm de diàmetre embolcallat amb geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir.
(DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

10,45

€

P-91

FZ21SENY

U

REALITZACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI DE SENYALITZACIÓ SEGONS
INDICACIONS DEL PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT
DEL PROGRAMA INCA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(SIS-CENTS TRENTA EUROS)

630,00

€
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Pàg.:

11

RECEPCIÓ DEFINITIVA DE L'OBRA, TOT INCLÒS (MANTENIMENT + GARANTIA),
SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, EXECUCIÓ I
MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE JARDINERIA.
(DOS MIL CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
XPAUTY04

U

TREBALLS DE NETEJA DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG
(ÀMBIT DE LES OBRES), CONSISTENTS EN LA NETEJA INTEGRAL DE TOTS ELES
ELEMENTS, MOBILIARI I PAVIMENTS, UN COP FINALITZADA L'OBRA, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE LA D.F. I CRITERIS DELS TÈCNICS DEL DISTRICTE DE SANT
ANDREU DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

1.575,00

€

P-100 XPAUTY05

U

REALITZACIÓ DE TREBALLS DE MOSTRA, CONSISTENT AMB PINTAR AMB COLOR
RAL, SEGONS INDIQUI LA D.F., REALITZANT PROVES DE COLOR EN UNA
SUPERFÍCIE DE 4 M², AMB APLICACIÓ DE COM A MÍNIM DE 3 CAPES CADASCUNA,
EN DIFERENTS DIES, PER DEIXAR TEMPS SUFICIENT DE SECAT, PER A LA
POSTERIOR VALORACIÓ I DESICIÓ, SEGONS CRITERIS DE LA D.F.
(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

262,50

€

P-99

Barcelona, Setembre de 2.021
Autor del Projecte
L´Enginyer Tècnic

Ivan Moraz i Balust
PROENUR, Projectes d´Enginyería i Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.

1028

projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.
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Pàg.:

1

P-1

120,28

€

120,28000

€

4,51

€

4,51000

€

4,84

€

4,84000

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

F169U010

F21913Z5

F2193AN1

F2194U12

F2194U40

F2194UET

F2195D24

F219CC12

F219KBC0

F219UF63

F219UFA3

F219V210

F219YAL5

F21B2001

u

m

m

m2

m2

u

m2

m2

m

m2

m2

u

m2

m

Cala de 1x1 m per a localització d'arrels al voltant dels arbres existents al inici de l'obra, amb
excavació de terres fins a localització d'arrels a una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega
de materials sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Demolició de rigola de llambordes de pedra natural, de més de 20 m de llargària, col·locada
sobre base de formigó, inclosa la base, amb mitjants mecànics o manuals, i càrrega sobre
camió
Altres conceptes
Demolició de paviment de llambordes, llambordins i empedrats col·locats sobre terra o
formigó, de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb martell picador
Altres conceptes
Demolició de paviments de lloses de formigo/pedra natural de qualsevol gruix i amplària
sobre llit de formigó, amb martell picador
Altres conceptes
Retirada de les tapes de registre de serveis existents afectades, adeqüació i restauració per a
la posterior col.locació, inclòs anivellament, recrescut i regulació a la nova cota.
Altres conceptes
Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes
Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en
encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada
Altres conceptes
Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i
en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes
amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada
Altres conceptes
Demolició d'escossell de qualsevol forma o tipus, col·locat sobre formigó, amb mitjans
mecànics o manuals, i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
Altres conceptes

Pàg.:

2

P-15

F21B3001

m

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Altres conceptes

18,79
18,79000

€
€

P-16

F21QQB01

u

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

8,04

€

8,04000

€

15,01

€

€

EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS EN PRESÈNCIA DE SERVEIS,
DE MÉS DE 1 METRE D'AMPLÀRIA I MÉS DE 60 CM DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS
(PALA EXCAVADORA) I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT, I AMB LES
TERRES DEIXADES A LA VORA, INCLOSOS TOTS ELS TRANSPORTS I CÀRREGUES
INTERMÈDIES NECESSÀRIES PER A L’EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

5,71

€

Altres conceptes

15,01000

€

5,71000

€

11,91

€

3,80

€

3,80000

€

EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO DE 1 M² I DE 2 M DE FONDARIA, COM A
MAXIM, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), RAMB MITJANS MANUALS, INCLOSES
LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN
PRESENCIA DE SERVEIS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLOSOS TOTS
ELS TRANSPORTS I CÀRREGUES INTERMÈDIES NECESSÀRIES PER A L’EXECUCIÓ
DE LA PARTIDA.

6,27

€

Altres conceptes

11,91000

€

6,27000

€

4,77

€

13,88

€

REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0.6 M, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM
Altres conceptes

4,77000

€

13,88000

€

13,55

€

10,81

€

10,81000

€

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA PER A SERVEIS D'AMPLADA DE FINS A 0,6 M,
AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÈSTEC (SENSE
INCLOURE MATERIAL D'APORTACIÓ), EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM.
Altres conceptes

13,55000

€

8,86

€

8,86000

€

5,91

€

1,40

€

5,63000
0,28000

€
€

23,13

€

1,40000

€

23,13000

€

1,86

€

8,03

€

1,86000

€

8,03000

€

19,75

€

9,53

€

19,75000

€

4,90

€

9,53000

€

4,90000

€

12,18

€

21,88

€

21,88000

€

P-17

P-18

P-19

P-20

P-21

F2225432

F222H422

F227500F

F228A10F

F2A15000
B03D5000

M³

M³

M²

M³

M³
M3

SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ.
TERRA ADEQUADA
Altres conceptes

P-22

P-23

P-24

P-25

1030

F2R24200

F2R45069

F2R6426A

F2RA61H0

M³

M³

M³

M³

CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ EN
FRACCIONS, SEGONS REAL DECRET 105/2008, AMB MITJANS MANUALS.
Altres conceptes
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7T O 12 T, I TEMPS
D'ESPERA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 20 KM, TOT INCLÒS.
Altres conceptes
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ
PER A TRANSPORT DE 7T O 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 20
KM, TOT INCLÒS.
Altres conceptes
DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M³, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)
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B2RA61H0

P-26

P-27

F2RA65A0

T

M³

DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE HO
Altres conceptes

11,60000
0,58000

€
€

DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS
NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

43,80

€

DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS MEZCL
Altres conceptes

41,71000
2,09000

€
€

F2RA7LP0

M³

DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

4,73

€

DEPOSICIÓN CONTROLADA EN VERTEDERO AUTORIZADO DE RESIDUOS DE
Altres conceptes

4,50000
0,23000

€
€

FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/10/I, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ.

78,97

€

HORMIGÓN HM-20/P/10/I DE CONSISTENCIA PLÁSTICA, TAMAÑO MÁXIMO DEL
Altres conceptes

69,70700
9,26300

€
€

ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE RASES I POUS

1,35

€

0,00610
1,34390

€
€

Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

93,78

€

FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE
Altres conceptes

72,43950
21,34050

€
€

Vorada de pedra sorrenca escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

54,36

€

F31521B1

F31B3000

M3

M³
M3

KG

B0A14200

KG

FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM
Altres conceptes
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P-36

P-37

P-38
P-30

F936V010

B065910C

P-31

P-32

P-33

P-34

F961D87A

m3

M3

m

M

PEDRA SORRENCA, RECTA, ESCAIRADA, BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 20

26,70150

€

B06NN14C

M3

FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2
Altres conceptes

6,50681
21,15169

€
€

Vorada de pedra natural arènisca, de les mateixes característiques a les existents, per a la
reposició de vorada maltmesa de guals de viannats, de forma recta, de 15x40 cm., amb una
longitud de 90 cm., col.locada sobre base de formigóno estructural de 20 N/mm² de
resistencia a compressió I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada.

42,66

€

F961D87B

m

1,81080

€

VORADA DE PEDRA NATURAL ARÈNISCA, DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQ
Altres conceptes

28,65000
12,19920

€
€

Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de
20x25 cm, col·locada sobre de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària

52,98

€

B06NN14C

M3

FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2

B9616871

M

F961Y325

m

B96118G0

M

PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJ

24,43000

€

B064500C

M3

FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE
Altres conceptes

7,31136
21,23864

€
€

Vorada de xapa d'acer corten, recta, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de

50,47

€

F96AYAA3

m

4

2,76480

€

VORADA RECTA DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'AL
Altres conceptes

38,04150
9,66370

€
€

Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:4

13,09

€

B064500C

M3

FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE

B96AYAA3

M

F974Y008

m

B051E201

T

CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS

0,16066

€

B97422E1

U

PEÇA MONOCAPA DE MORTER DE CIMENT COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, P
Altres conceptes

4,70000
8,22934

€
€

Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:4

13,46

€

F974Y00C

m

B97423E1

U

PEÇA DE MORTER DE CIMENT COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLE

5,33280

€

B051E201

T

CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS
Altres conceptes

0,16066
7,96654

€
€

Escocell de planxa d'acer corten, de 140x100x20 cm i de 15 mm de gruix, col·locat amb
fonament i anellat de formigó

250,22

€

F991Y141

u

190,94000

€

FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE
Altres conceptes

11,05920
48,22080

€
€

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

37,05

€

B99ZY121

U

ESCOCELL RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER CORTEN, DE 140X100X20 CM I

B064500C

M3

F9E1V020

m2

B9E13200

M2

PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT

6,77280

€

B0512401

T

CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1

0,32101

€

B0111000

M3

AIGUA

0,00154
29,95465

€
€

11,37

€

Altres conceptes
P-39

B9616870

Pàg.:

consistència plàstica

P-35

T

B064100C

P-29

3

B2RA65A0

B2RA7LP0

P-28

Pàg.:

F9F1U012

m2

Grabat de la superfície estesa, mitjançant malla especial, segons dibuix de la rambla de
l'onze de setembre entre els carrers santa coloma i gran de sant andreu, simulació llamborda
20x10 cm., inclòs neteja prèvia de calçada, en horari festiu, posterior acabat i aplicació de
tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà i resines, amb
característiques antilliscants i anticarborants, de color gris RAL 7043, aplicat amb pistola a
presio, amb aplicació de tres capes, neteja prèvia del ferm inclosa, segons indicacions de la
D.F.

B89ZV010

KG

PINTURA TRICOMPONENT ACRÍLICA DE POLIURETÀ AMB CARACTERÍSTIQUES

1,86200

€

B8ZAP000

KG

BREA EPOXI

0,85500
8,65300

€
€

3,56

€

3,56000

€

8,52

€

Altres conceptes
P-40

P-41

1031

F9F1U013

F9F1U014

m2

m2

Millora de mescla bituminosa en calent mitjançant BM-3C i fibres, inclòs neteja prèvia de
calçada, en horari festiu, posterior acabat i aplicació de tractament superficial amb pintura
tricomponent acrílica de poliuretà i resines, amb característiques d'acabat antilliscants i
anticarborants, inclou la realització d'assaigos, en ambient humit i ´´in-situ´´, tipus pèndol,
donant valors per sobre de 0.45 SRT. Acabat de l'aglomerat en color gris RAL 7043, aplicat
amb pistola a presio, amb aplicació de tres capes, neteja prèvia del ferm inclosa, segons
indicacions de la D.F.
Altres conceptes
Grabat de la superfície estesa d'aglomerat asfàltic en calent, mitjançant malla especial en
forma lineal per a PTI de pavimentació tàctil per invidents, segons dibuix i mostra exposada
en l'Annex nª6 Ferms i Paviments d'aquest Projecte, simulació panot ratllat 20x20cm., inclòs
neteja prèvia de calçada, en horari festiu, posterior acabat i aplicació de tractament superficial
amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà i resines, amb característiques antilliscants i
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anticarborants, de color gris RAL 7043, aplicat amb pistola a presio, amb aplicació de tres
capes, neteja prèvia del ferm inclosa, segons indicacions de la D.F.
Altres conceptes
P-42

F9H11352

m2

B9H11352

P-43

F9H1V100

M²

t

B9H1V100

P-44

F9H1V120

T

t

B9H1V120

P-45

F9H1V130

T

t

B9H1V130

P-46

F9H1V160

T

t

B9H1V160

T

Pàg.:

8,52000

€

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 22 surf 50/70 D, amb
granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de
mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall

59,44

€

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 SURF B 50/70 D, AM
Altres conceptes

52,12000
7,32000

€
€

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC
32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a
base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10% de reciclat de mescla bituminosa.
Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall

59,11

€

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 BIN 50/70 G (G12), A
Altres conceptes

37,19000
21,92000

€
€

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC
22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla
bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall

63,60

€

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN 50/70 S (S20), A
Altres conceptes

41,46000
22,14000

€
€

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC
16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla
bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall

65,35

€

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D (D1
Altres conceptes

43,13000
22,22000

€
€

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 S, AC 11 surf
35/50 S (S-10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins
un 5% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98%
de l'assaig Marshall

60,94

€

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL, AC
Altres conceptes

38,92000
22,02000

€
€

P-53

Trasllat d'equip asfàltic, per a grans volums d'estesa, inclou retrirada de l'equip de l'obra.
Altres conceptes

1.575,00
1.575,00000

€
€

P-48

F9J1V010

m2

Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2, neteja del ferm inclosa

0,51

€

F9J1V015

B0552100

P-50

FBA21111

m2

KG

M

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 50% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A
Altres conceptes

0,37500
0,13500

€
€

Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH, amb
dotació 1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

0,34

€

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A
Altres conceptes

0,24000
0,10000

€
€

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL DISCONTÍNUA DE 50 CM 0,5/0,5,
AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL. LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A APLICAR HA DE
TENIR UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720G/M² I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE
CANTELLS ANGULOSOS AMB DOSIFICACIÓ DE 300G/M² EN PASSOS ZEBRATS,
FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A

2,35

€

€

1,02408
1,10156

€
€

SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL·LOCAT
A TERRA CLAVAT

13,49

€

SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, PER A SENYALITZACI
Altres conceptes

8,07000
5,42000

€
€

Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000
mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons
UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total, col.locat amb morter.

413,04

€

KG

MICROESFERAS DE VIDRIO

BBA11000

KG

PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ

FBBZ1110

M

BBMZ1B20

P-52

u

P-49

6

0,22436

BBA1M000

Altres conceptes
P-51

F9HDWWW

KG

Pàg.:

UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS NORMA NLT-175.

P-47

B0552460

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

5

FDDBA010

M

u

T

MORTERO PARA ALBAÑILERÍA, CLASE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNA

BDDZU010

u

Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x
Altres conceptes

351,17000
60,72332

€
€

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANDA CONTINUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30
CM D'AMPLADA, COL·LOCADA EN TOTA LA LONGITUD DE LES RASES DEL PRISMA
ELÈCTRIC I DE TELECOMUNICACIONS, AIXÍ COM EN LES CANALITZACIONS DE
CABLEJAT DE SERVEIS ELÈCTRICS, EN RASES DE 20 CM PER SOBRE DELS TUBS,
COM LA INCORPORACIÓ DE LA MALLA SENYALITZADORA, SEGONS CRITERIS DE
L'INDUSTRIAL.

0,77

€

BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES
Altres conceptes

0,49980
0,27020

€
€

PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA

62,41

€

FDGZU010

M

BDGZB610

P-54

P-55

P-56

P-57

FDK254F3

U

B0F1D2A1

U

MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR

1,44018

€

B064300C

M3

FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE

8,32128

€

B0310500

T

SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM

0,20337

€

B0DF7G0A

U

MOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ D'ENLLUMENAT DE 38X38X5
Altres conceptes

1,06742
51,37775

€
€

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

111,92

€

FDK262G7

U

BDK214F5

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60

43,40000

€

B064500B

M3

HORMIGÓN HM-20/B/40/I DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DEL Á
Altres conceptes

6,19315
62,32685

€
€

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 70X70X50 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

133,33

€

FDK262J8

U

4,69800

€

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 70X70X50
Altres conceptes

54,72000
73,91200

€
€

BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM
I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

40,38

€

B0330020

T

GRAVA DE PEDRERA PER A DRENS

BDK214J5

U

FDKZ3154
B0710150

1032

M

1,14668

€

B0710250

U
T

MORTERO PARA ALBAÑILERÍA, CLASE M 5 (5 N/MM2), EN SACOS, DE DESIGNA

0,14742

€
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CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

BDKZ3150

P-58

P-59

P-60

P-61

P-62

FDKZHJB4

BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X4
Altres conceptes

21,37000
18,86258

€
€

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER

131,66

€

103,42000

€

MORTERO PARA ALBAÑILERÍA, CLASE M 5 (5 N/MM2), EN SACOS, DE DESIGNA
Altres conceptes

0,18603
28,05397

€
€

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE DOBLE FULLA QUADRADA DE
FUNDICIÓ DÚCTIL, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL SERVEI DINFRAESTRUCTURES
TIC (IMI) DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL.LOCADA AMB MORTER, AMB LA GRABACIÓ DE L'ANAGRAMA DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA = ´´TC - AJB´´.

422,35

€

U

BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE

B0710150

T

FDKZHJB5

U

€

MORTERO PARA ALBAÑILERÍA, CLASE M 5 (5 N/MM2), EN SACOS, DE DESIGNA
Altres conceptes

0,17550
42,23450

€
€

RECRESCUT VERTICAL I REAJUSTAMENT HORITZONTAL DE TOTS ELS PERICONS
DE REGISTRE I CORRESPONENTS TAPES D'ARQUETA DE QUALSEVOL SERVEI, A LA
NOVA RASANT DE LA PAVIMENTACIÓ DE LA NOVA URBANITZACIÓ, APROFITANT
MARCS I TAPES EXISTENTS I CANVIANT LES TAPES FETES MALBÉ PER CULPA DE
LES OBRES D'AQUEST ÀMBIT A CÀRREC DEL CONTRACTISTA, SEGONS CRITERIS
DE LA D.F.

29,61

€

Altres conceptes

29,61000

€

ADAPTACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT, PER ALIMENTAR EL NOU
ENLLUMENAT, INCLOU EL CANVI DE L'ELEMENT DE GOVERN AL TIPUS CITILUX I
ADEQÜAR LA COMUNICACIÓ A FIBRA ÒPTICA O TARGETA GPRS AMB SAI. PINTAR
EL QUADRE AMB PINTURA ANTIGRAFITIS I ANTIENGANXINES I ADEQÜAR LA
BANCADA EN CAS DE SER NECESSARI. INCLOU TOTES LES LEGALITZACIONS,
DOCUMENTACIONS, TAXES E IMPOSTOS, PROJECTE I TRÀMITS NECESSARIA AMB
LA COMPANYIA ENDESA PER FER LA MODIFICACIÓ DEL QUADRE.
Altres conceptes

525,00

€

U

BASTIMENT I TAPA DE DOBLE FULLA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL HOMOLOG

B0710150

T

FDKZMA01

FG13TY10

FG22RJ1K

FG22TH1K

FG22TL1K

U

U

M

M

M

M

M
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BG22TL10

P-65

FG319534

M

M

BG319530

P-66

FG31D562

M

M

BG31D560
379,94000

BDKZHJB1

BG22TH10

P-64

U

7

BDKZHJB0

BG22RJ10

P-63

U

Pàg.:

P-67

P-68

P-69

525,00000

€

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

3,59

€

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT
Altres conceptes

2,05020
1,53980

€
€

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

3,28

€

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI
Altres conceptes

1,75440
1,52560

€
€

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, INTERIOR LLIS DE D=125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA EN CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA, TAPS I
CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT, COLOR A DEFINIR SEGONS TIPOLOGIA DE
SERVEI, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X30 CM
DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES SOTA VORERA.

4,48

€

FG380907

M

M

8

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏ
Altres conceptes

2,89680
1,58320

€
€

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM²,
AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB, TOT INCLÒS.

2,07

€

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AM
Altres conceptes

1,21380
0,85620

€
€

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE
DESIGNACIÓ RZ, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21030-2, TETRAPOLAR, DE
SECCIÓ 4X10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

6,13

€

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DES
Altres conceptes

3,81480
2,31520

€
€

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA
DE CONNEXIÓ A TERRA

12,19

€

1,31580

€

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE CO
Altres conceptes

0,16000
10,71420

€
€

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM² I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIO A TERRA.

12,53

€

BG380900

M

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2

BGY38000

U

FG38E355

M

BG380900

M

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2

1,31580

€

BGW38000

U

PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

0,33000

€

BGY38000

U

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE CO
Altres conceptes

0,16000
10,72420

€
€

CAIXA DE CONNEXIÓ PER A CONNEXIÓ, PROTECCIÓ I SECCIONAMENT MODEL
DF20/0, DE MAJO MATERIAL ELÈCTRIC, SL O SIMILAR, CLASSE II, DE GRAU DE
PROTECCIÓ IP 315 PER A ALIMENTACIÓ TETRAPOLAR AMB CABLE DE FINS A 10
MM2, INCLOS 4 FUSIBLES CILINDRICS DE 10X38. LES CAIXES DE CONNEXIONS
DISPOSARAN DE FUSIBLES PER A CADA CONDUCTOR I ESTARAN DOTADES
D'ELEMENTS DE CONNEXIÓ, BORNS I PORTAFUSIBLES AMB TAPA TANCADA
MITJANYANT UN CARGOL IMPERDIBLE I QUE EN RETIRAR AQUESTA, QUEDI
DESCONNECTADA LA INSTAL'LACIÓ ELÉCTRICA DEL FANAL.

16,23

€

CAIXA DE CONNEXIÓ PER A CONNEXIÓ, PROTECCIÓ I SECCIONAMENT MODE
Altres conceptes

4,28000
11,95000

€
€

SUMINISTRE I COL.LOCACIO DE COLUMNA TRONCOCÒNICA INVERTIDA DE XAPA
GALVANITZADA MODEL PEP DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES A LES
EXISTENTS A LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, AMB COS INTERMITG DE FOSSA
D'ALUMINI, AMB 5 LÀMPARES DE VSAP DE 100W, DE 5 METRES D'ALÇADA TOTAL,
FORMAT PER COLUMNA CILINDRICA D'ACER ESTRUCTURAL I ACABAT
GALVANITZAT, DE 250 MM DE DIAMETRE SUPERIOR I 180 MM INFERIOR, AMB DOBLE
PORTELLA PER A CONEXIÓ ELÈCTRICA I PER A CONEXIÓ DE TELECOMUNICACIONS
IMI, PER COL.LOCACIO SOBRE DAU DE FORMIGO, COL·LOCADA SOBRE DAU DE
FORMIGÓ. INCLOU P.P. D'ELEMENTS D'ACORATGE I FIXACIÓ. SENSE ANELL
DECORATIU A LA BASE, INCLOU LA PINTURA ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A
L'ALÇADA DE LA PORTELLA I PINTAT FINS A 3,0 M D'ALÇADA AMB PINTURA
ANTIGRAFITTI I ANTINGANXINES HOMOLOGADA.

1.780,11

€

FHGAU01A

U

BHGWU00A

P-70

Pàg.:

FHR0SS41

U

U

LES COLUMNES, HAN DE COMPLIR AMB LES SEGÜENTS ESPECIFICACIONS
DETALLADES AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES:
HAN DE COMPLIR AMB LES NORMES UNE-EN 40, CAL APORTAR ELS CERTIFICATS I
DOCUMENTACIÓ DETALLADA A LES ESPECIFICACIONS GENERALS DE I'INFORME.
1033
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DISPOSARA DE CARTEL· LES A LA PART INFERIOR FINS UNA ALÇADA DE 150 MM
TAL COM ESPECIFICA EL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES.LA PORTELLA SERA DE
300 MM D'ALÇADA I AMB UN SOL PUNT DE TANCAMENT, AMB DOS PUNTS DE
RECOLZAMENT.

P-71

P-72

P-74

FQ42U030

U

PAPERERA TIPUS BARCELONA DE 70 L DE CAPACITAT FORMADA PER CUBET
Altres conceptes

118,70000
18,64000

€
€

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLETINAS PER A PARAIGÜES DELS BARS, AMB EL
CORRESPONENT FORAT I TAPA DE PLÀSTIC PER A FUTURA COL.LOCACIÓ DE
PARAIGÜES I COL.LOCACIÓ AMB FORMIGÓ DE LES PLETINES, TOT INCLÒS.
Altres conceptes

41,97

€

41,97000

€

138,46

€

M3

FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE

25,21600

€

BHR01S041

U

COLUMNA TRONCOCÒNICA INVERTIDA DE XAPA GALVANITZADA MODEL PEP

1.458,00000

€

BHMZ1006

U

CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO

15,69000

€

BGDZE030

U

SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI

0,85000

€

BGD2E010

U

PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM

12,52000

€

BG3ZE110

U

TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2

2,70000

€

BG380900

M

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2

2,58000

€

BQ44UF91

U

PILONA DE POLÍMERS FLEXIBLES TIPUS BARCELONA'92, TIPUS 4 DE SABACA

BG212910

M

TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAG

0,73000

€

B0715000

KG

H222VVV6

U

PINTURA ESPECIAL, ANTIGRAFFITIS, PER A BÀCULS, FINS A 3,00 M D'ALÇADA,

64,39048

€

MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES
Altres conceptes

BG22RJ10

M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT
Altres conceptes

2,01000
195,42352

€
€

1.575,00

€

FPAAIM02

FQ10S305

U

FQ10U152

FQ11VBB2

FQ21YH70

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ D´ELECTRICITAT I ENLLUMENAT (INCLOU
PROJECTE ELÈCTRIC LEGALITZAT, DESPESES DE PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE
L'ENLLUMENAT (HONORARIS PROJECTES, PERMISOS, I GESTIONS AMB LES
COMPANYIES), AIXÍ COM D'ABONAMENT INTEGRE EN CONCEPTE DE LA
VERIFICACIÓ DE L'INSTAL.LACIÓ I LA REALITZACIÓ DELS AJUSTAMENTS TÈCNICS
NECESSARIS A REALITZAR SOBRE LA LÍNEA EXISTENT A MANTENIR, PER TAL DE
CONECTAR ELS PUNTS DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL QUADRE NOU DE
CONEXIÓ I LA COL.LOCACIÓ D'UN ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES OBRES,
PER TAL DE LEGALITZAR LA LÍNIA PER MODIFICACIÓ D'ARMARI, SEGONS
ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL.
INCLOU CERTIFICATS DE LES LLUMINÀRIES CE I AGARNTIES, INCLOU CERTIFICATS
DE LES COLUMNES CE I CERTIFICATS DE FORMIGÓ, PINTURES I TRACTRAMENTS
DE PROTECCIÓ.
Altres conceptes

U

M3

U

u

BQ115BB2

P-75

P-76

U

10

B064300C

B064100C

P-73

BQ21YH70

Pàg.:

U

u

P-77

P-78

€

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BARANES DE SEGURETAT, PRÈVIAMENT
RETIRADES, D'ACER INOXIDABLE PULIT, COLLAT A TERRA AMB MITJANS
MECÀNICS, I AMB SISTEMA ANTIVANDALIC, COMPLETAMENT MUNTADA AMB TOTS
ELS ACCESORIS, INCLÓS SUMINISTRAMENT I TRANSPORT AMB LA SEVA
RESPECTIVA COL.LOCACIÓ.

37,65

€

HORMIGÓN HM-20/P/10/I DE CONSISTENCIA PLÁSTICA, TAMAÑO MÁXIMO DEL
Altres conceptes

3,80220
33,84780

€
€

COL.LOCACIÓ DE JARDINERES EXISTENTS, PREVIAMENT RETIRADES, INCLOU EL
TRANSPORT I LA COL.LOCACIÓ A TERRA.
Altres conceptes

38,03

€

38,03000

€

Banc de llargària 3,00 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una
classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la
norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de
fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció
antioxidant, fixat mecànicament al paviment

1.300,42

€

BANC DE SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI, IMPRIMACIÓ EN POLS I ACABAT A
Altres conceptes

1.192,49000
107,93000

€
€

Paperera tipus Barcelona de 70 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer
perforada amb acabat esmaltat, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40
mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques

137,34

€

FQBAY010

u

P-80

FQZ5Y122

Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, de composite polimèric amb nanopartícules
reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm
d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una
argolla reflectant, col·locada

u

BR82Y010

P-79

1.575,00000

FQ44Y592

102,60000

€

3,28000
32,58000

€
€

28,55

€

ELEMENT DE FUSTA D'1,2 A 1,8 M D'ALÇÀRIA, PER A PROTECCIÓ D'ARBRES
Altres conceptes

23,95000
4,60000

€
€

Aparcament de bicicletes individual, antivandalisme, de tub d'acer inoxidable de 50,8x1,5 mm
de diàmetre, en forma d'U invertida, amb cable d'acer interior de 10 mm amb 2 subjecta
cables, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores de 100x3mm i 75 cm d'amplada, amb 2 reflectants per la seva visibilitat en cas
de col·locació en calçada, col·locat encastat al paviment

267,62

€

Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària
U

u

10,20000

€

APARCAMENT DE BICICLETES, D'ACER INOX AMB PROTECCIÓ ANTI-VANDALI
Altres conceptes

212,60000
44,82000

€
€

Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

39,67

€

31,56300
8,10700

€
€

Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut
mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de
jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per
part de la direcció facultativa.

30,88

€

TERRA ADOBADA I GARBELLADA, DE TEXTURA FRANC-SORRENCA, AMB UN C
Altres conceptes

25,87000
5,01000

€
€

B0714000

KG

MORTER SINTÈTIC EPOXI RESINES EPOXI

BQZ5Y122

U

FR3P91A9

m3

B0331C00

T

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 3 A 6 MM
Altres conceptes

P-81

FR3PY010

BR3PY001

P-82

1034

m3

M3

FR3PYS25

m3

Substrat barreja formulat a base de manta orgànic i sorra volcànica de granulometria 0-6 mm,
subministrat en sacs fins a la coberta, pujat amb mitjans de l'obra, estès amb mitjans
manuals, amb les següents característiques fisico-químiques:
- pH UNE-EN 13037 (1:5 v/v): 7,0 - 8,0
- Conductivitat elèctrica UNE-EN 13038 (1:5 v/v): 350-500 µS/cm
- Densitat aparent humida UNE-EN 12580: 785 Kg/m3 +/- 10%
- Pes del substrat a saturació: 1.450+/- 10%
- Matèria orgànica: 20-25%
- Classe textural USDA: Sorrenca
- Contingut Nutricional 180 mg N; 150 mg; P 270 mg K/L

36,79

€

BR3PYS25

U

SUBSTRAT BARREJA FORMULAT A BASE DE MANTA ORGÀNIC I SORRA VOLC
Altres conceptes

24,99000
11,80000

€
€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

P-83

145,79

FR44YE2C

u

Subministrament de Platanus x hispanica de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

11

€
P-92

BR44YE2C

P-84

P-85

FR612673

U

u

138,85000
6,94000

€
€

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 50 a 80 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25%, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.

160,86

€

AIGUA

BR3P2110

M3

TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIV
Altres conceptes

19,90980
140,39580

€
€

PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA, AMB TÈCNIQUES
DE GRIMPADA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA
AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS
LLUNY DE 20 KM)

153,46

€

DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETA
Altres conceptes

5,62500
147,83500

€
€

Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna amb una aportació mínima de 100 L,
amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 Km i refent el clot de reg cada 2 regs

12,76

€

FRE613C0

U

FRF13195

T

u
M3

0,55440

AIGUA
Altres conceptes

P-88

FRZ2YA33

u

Aspratge quàdruiple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú

Apuntalament d'arbre existent entre l’enderroc del paviment del voltant i la repavimentació,
l'apuntalament provisional de fusta ha de garantir l’estabilitat de l'arbre que se’l enderroqui el
paviment del voltant a cada fase d’obra. El tipus d’apuntalament provisional està format per
dos o tres taulons de més de 4 m amb proteccions col·locats al costat més desenvolupat de
la copa, segons especificacions descrites a la Memòria d'aquest Projecte.

64,64

€

Tutor per a cactàcies de 400 cm d'alçària vista
Altres conceptes

P-89

FRZ8YZ02

u

BRZ8Y310

Equip per a cada exemplar de 4 tubs d'aireació de diàmetre 60 mm
U

TUB PERFORAT DE 60 MM PER AIREACIÓ
Altres conceptes

P-90

P-91

FRZ8YZ03

u

€

€
€

U

u

74,33

38,40000
34,29000

BRZ21A30

BR82YC20

€
€

ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, D
Altres conceptes

ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES

u

0,15400
12,60600

€

U

FRZ2YC20

P-94

1,64000

BRZ22510

Col·locació a l'entorn del pa de terra de 1.20 m tub circular perforat de polietilè d'alta densitat
de 60 mm de diàmetre embolcallat amb geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir.

58,32000
6,32000

€
€

15,83

€

8,32000
7,51000

€
€

10,45

€

U

TUB PERFORAT DE 60 MM PER AIREACIÓ

2,60000

€

B7B151F0

M2

GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNIC
Altres conceptes

0,32960
7,52040

€
€

REALITZACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI DE SENYALITZACIÓ SEGONS
INDICACIONS DEL PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT
DEL PROGRAMA INCA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

630,00

€

U

P-95

P-96

P-97

BRZ8Y310

FZ21SENY

G21HM003

U

U

€

M3

B0111000

P-87

P-93

B0111000

B2RA9SB0

P-86

PLATANUS X HISPANICA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA D
Altres conceptes

FZ21TOPO

P-98

1035

M21B0001

M21Q1121

M21Q2501

M21QY002

u

u

u

u

MR00MOD1 U

Pàg.:
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Altres conceptes

630,00000

€

REALITZACIÓ D'UN AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE FINAL D'OBRA EN 3D, INCLÒS EN
EL PROJECTE AS.BUILT, SEGONS INDICACIONS DEL PLEC D'ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL 3D DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA (VERSIÓ 2.0) DEL GENER DEL 2016, D'OBLIGAT
COMPLIMENT.
Altres conceptes

1.575,00

€

1.575,00000

€

DESMUNTATGE I TRASLLAT DE SEMÀFOR EXISTENT INCLÒS DESCONEXIONS I
NOVES CONEXIONS, REPICAT DE FONAMENT I EXECUCIÓ DE NOU, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR DELS RESTES, DEMOLICIÓ D'ARQUETA EXISTENT I EXECUCIÓ DE UNA
NOVA, I INSTAL·LACIÓ D'AVISADOR ACÚSTIC.DESMUNTATGE, RETIRADA,
ENDERROC DE DAU DE FORMIGÓ, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE LA RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I RECOL.LOCACIÓ A
NOVA UBICACIÓ DE COLUMNA SEMAFÒRICA EXISTENT INCLÒS DESCONEXIONS I
NOVES CONEXIONS, REPICAT DE FONAMENT I EXECUCIÓ DE NOU, TOT INCLÓS
SEGONS LA D.F, SOBRE PEÇA DE GRANIT O FORMIGÓ DE 40X40X15 PERFORADA,
DE D= 120 MM I PREPARADA PER A REBRE PAL DE SEMAFOR AL CENTRE DE LA
PEÇA I COL.LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGO, INCLOSA LA CÀRREGA,
TRASNPORT INTERIOR, TRANSPORT A ABOCADOR O MAGATZEM INDICAT PER LA
D.F. I A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÓS EL CÀNON D'ABOCADOR/MANTENIMENT.

464,62

€

Altres conceptes

464,62000

€

Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre
suport de peu o sobre parament vertical, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària
de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec
Altres conceptes

10,64

€

10,64000

€

11,23

€

11,23000

€

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,82

€

Altres conceptes

4,82000

€

Desmuntatge i trasllat a magatzem municipal de jardinera de fosa convencional de fins a 1,5
m de diàmetre i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió o contenidor
Altres conceptes

11,23

€

11,23000

€

2.155,14

€

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

MANTENIMENT DE L'ENJARDINAMENT DURANT L'ANY DE GARANTIA, O DURANT EL
QUE SUBSCRIGUI EL CONTRACTISTA EN EL PROCEDIEMTN DE CONCURS I
ADJUDICACIÓ DE LES OBRES. INCLOU TOTES LES OPERACIONS DE MANTENIMENT
NECESSÀRIES PERQUÈ LA ZONA ENJARDINADA ES MANTINGUI EN PERFECTE
ESTAT. SEGONS EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE JARDINERIA DE PARCS I JARDINS DE
BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL I, EN TOTS ELS CASOS, SÓN D'APLICACIÓ LES
NTJ (NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME) DEL COL·LEGI
OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES DE CATALUNYA, ACTUALMENT
FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE (A JUSTIFICAR). MANTENIMENT
PREVENTIU I CORRECTIU ANUAL INTEGRAL DELS ARBRES EXISTENTS AMB
INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU ELS REGS NECESSARIS, ADOBATS, EL
REPÀS DE L'OLLA DE REG I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS,
EIXARCOILATS, PODA, INCLOU COM A MÍNIM TRES ACTUACIONS, PER LA
RECEPCIÓ PROVISIONAL, AMB LA REPOSICIÓ TOTAL D'ESPECIES PLANTADES AMB
LES POSSIBLES BAIXES DURANT L'ANY DE GARANTIA, I LA REVISIÓ DEL
FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA,
LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT
NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES
RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS.
INCLOU 1 ANY DE PERIODE DE GARANTÍA DE LES PLANTACIONS POSTERIOR A LA
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RECEPCIÓ DEFINITIVA DE L'OBRA, TOT INCLÒS (MANTENIMENT + GARANTIA),
SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, EXECUCIÓ I
MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE JARDINERIA.
B0111000

M3

AIGUA
Altres conceptes

P-99

P-100

XPAUTY04

XPAUTY05

U

U

TREBALLS DE NETEJA DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG
(ÀMBIT DE LES OBRES), CONSISTENTS EN LA NETEJA INTEGRAL DE TOTS ELES
ELEMENTS, MOBILIARI I PAVIMENTS, UN COP FINALITZADA L'OBRA, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE LA D.F. I CRITERIS DELS TÈCNICS DEL DISTRICTE DE SANT
ANDREU DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
Altres conceptes
REALITZACIÓ DE TREBALLS DE MOSTRA, CONSISTENT AMB PINTAR AMB COLOR
RAL, SEGONS INDIQUI LA D.F., REALITZANT PROVES DE COLOR EN UNA
SUPERFÍCIE DE 4 M², AMB APLICACIÓ DE COM A MÍNIM DE 3 CAPES CADASCUNA,
EN DIFERENTS DIES, PER DEIXAR TEMPS SUFICIENT DE SECAT, PER A LA
POSTERIOR VALORACIÓ I DESICIÓ, SEGONS CRITERIS DE LA D.F.
Altres conceptes

31,72400
2.123,41600

€
€

1.575,00

€

1.575,00000

€

262,50

€

262,50000

€

Barcelona, Setembre de 2.021
Autor del Projecte
L´Enginyer Tècnic

Ivan Moraz i Balust
PROENUR, Projectes d´Enginyería i Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.

1036
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Obra

01

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III

Capítol

01

DEMOLICIONS-ENDERROCS-RETIRADES

u

Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària (P 78)

28,55

126,000

3.597,30

2 M21Q2501

u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor
(P - 96)

4,82

7,000

33,74

3 M21Q1121

u

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 95)

11,23

25,000

280,75

4 M21QY002

u

Desmuntatge i trasllat a magatzem municipal de jardinera de fosa
convencional de fins a 1,5 m de diàmetre i càrrega manual i mecànica
de l'equipament sobre camió o contenidor (P - 97)

11,23

8,000

89,84

5 F21QQB01

u

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 16)

8,04

23,000

184,92

Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització
vertical muntada sobre suport de peu o sobre parament vertical, de
superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim,
amb mitjans manuals i aplec (P - 94)

10,64

u

8,000

u

Retirada de les tapes de registre de serveis existents afectades,
adeqüació i restauració per a la posterior col.locació, inclòs
anivellament, recrescut i regulació a la nova cota. (P - 6)

6,27

16,000

100,32

8 F21B3001

m

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 15)

18,79

9,000

169,11

9 F21B2001

m

Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 14)

21,88

22,000

481,36

10 F219KBC0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 9)

8,86

395,700

3.505,90

11 F219UF63

m2

Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un
gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P 10)

1,40

1.906,030

2.668,44

Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un
gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P 11)

1,86

m2

Pàg.:

2

2.668,442

19 F21913Z5

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i
manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 2)

4,51

447,729

2.019,26

20 F219CC12

m2

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 8)

10,81

44,000

475,64

TOTAL

Capítol

01.01

4.963,30

13 F2194U40

m2

Demolició de paviments de lloses de formigo/pedra natural de
qualsevol gruix i amplària sobre llit de formigó, amb martell picador (P
- 5)

3,80

3.049,424

11.587,81

14 F219YAL5

m2

Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 13)

4,90

1.492,871

7.315,07

15 F2194U12

m2

Demolició de paviment de llambordes, llambordins i empedrats
col·locats sobre terra o formigó, de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb martell picador (P - 4)

5,71

117,961

673,56

16 F219V210

u

Demolició d'escossell de qualsevol forma o tipus, col·locat sobre
formigó, amb mitjans mecànics o manuals, i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 12)

19,75

129,000

2.547,75

17 F2195D24

m2

Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5
cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 7)

13,88

74,500

1.034,06

18 F2193AN1

m

Demolició de rigola de llambordes de pedra natural, de més de 20 m
de llargària, col·locada sobre base de formigó, inclosa la base, amb

4,84

447,729

2.167,01

43.980,26

Obra

01

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III

Capítol

04

FERMS I PAVIMENTS

1 F96AYAA3

m

Vorada de xapa d'acer corten, recta, de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de consistència
plàstica (P - 34)

50,47

94,343

4.761,49

2 F936V010

m3

Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P 30)

93,78

328,815

30.836,27

3 F974Y00C

m

Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 36)

13,46

42,133

567,11

4 F974Y008

m

Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 35)

13,09

447,729

5.860,77

5 F961D87A

m

Vorada de pedra sorrenca escairada, buixardada, de forma recta, de
20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada (P - 31)

54,36

421,329

22.903,44

6 F961D87B

m

Vorada de pedra natural arènisca, de les mateixes característiques a
les existents, per a la reposició de vorada maltmesa de guals de
viannats, de forma recta, de 15x40 cm., amb una longitud de 90 cm.,
col.locada sobre base de formigóno estructural de 20 N/mm² de
resistencia a compressió I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada. (P - 32)

42,66

25,200

1.075,03

7 F9J1V010

m2

Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa
(P - 48)

0,51

3.523,956

1.797,22

8 F9J1V015

m2

Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3 ADH
o C60B4 ADH, amb dotació 1 kg/m2, neteja del ferm inclosa
(P - 49)

0,34

3.523,956

1.198,15

9 F9H1V130

t

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC
16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf
35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa.
Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall
(P - 45)

65,35

33,429

2.184,59

10 F9H1V120

t

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC
22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf
35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa.
Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall
(P - 44)

63,60

46,802

2.976,61

11 F9H1V100

t

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC
32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22
base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 10% de reciclat de mescla bituminosa.
Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall
(P - 43)

59,11

297,300

17.573,40

85,12

7 F2194UET

12 F219UFA3

*
mitjants mecànics o manuals, i càrrega sobre camió (P - 3)

1 FQBAY010

6 M21B0001
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13 F9F1U013

t

m2

*

Pàg.:

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11
surf 50/70 S, AC 11 surf 35/50 S (S-10), amb granulat per a rodament i
betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de
mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98%
de l'assaig Marshall (P - 46)

60,94

Millora de mescla bituminosa en calent mitjançant BM-3C i fibres,
inclòs neteja prèvia de calçada, en horari festiu, posterior acabat i
aplicació de tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de
poliuretà i resines, amb característiques d'acabat antilliscants i
anticarborants, inclou la realització d'assaigos, en ambient humit i
´´in-situ´´, tipus pèndol, donant valors per sobre de 0.45 SRT. Acabat
de l'aglomerat en color gris RAL 7043, aplicat amb pistola a presio,
amb aplicació de tres capes, neteja prèvia del ferm inclosa, segons
indicacions de la D.F. (P - 40)

3,56

155,520

TOTAL

1.620,000

5.767,20

m2

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 22
surf 50/70 D, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa.
Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall
(P - 42)

59,44

1.476,878

87.785,63

15 F9F1U012

m2

Grabat de la superfície estesa, mitjançant malla especial, segons
dibuix de la rambla de l'onze de setembre entre els carrers santa
coloma i gran de sant andreu, simulació llamborda 20x10 cm., inclòs
neteja prèvia de calçada, en horari festiu, posterior acabat i aplicació
de tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà
i resines, amb característiques antilliscants i anticarborants, de color
gris RAL 7043, aplicat amb pistola a presio, amb aplicació de tres
capes, neteja prèvia del ferm inclosa, segons indicacions de la D.F. (P
- 39)

11,37

1.476,878

16.792,10

16 F9HDWWWW u

Trasllat d'equip asfàltic, per a grans volums d'estesa, inclou retrirada
de l'equip de l'obra. (P - 47)

1.575,00

2,000

3.150,00

17 F9E1V020

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland
(P - 38)

37,05

101,636

3.765,61

18 F961Y325

m

Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària
(P - 33)

52,98

26,400

1.398,67

19 F9F1U014

m2

Grabat de la superfície estesa d'aglomerat asfàltic en calent,
mitjançant malla especial en forma lineal per a PTI de pavimentació
tàctil per invidents, segons dibuix i mostra exposada en l'Annex nª6
Ferms i Paviments d'aquest Projecte, simulació panot ratllat 20x20cm.,
inclòs neteja prèvia de calçada, en horari festiu, posterior acabat i
aplicació de tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de
poliuretà i resines, amb característiques antilliscants i anticarborants,
de color gris RAL 7043, aplicat amb pistola a presio, amb aplicació de
tres capes, neteja prèvia del ferm inclosa, segons indicacions de la
D.F. (P - 41)

8,52

67,200

572,54

TOTAL

Capítol

01.04
01
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Capítol

05

XARXA DE CLAVEGUERAM

1 FDDBA010

u

Capítol

Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de
registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure
de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de
pes de tapa i 118,5 kg de pes total, col.locat amb morter. (P - 52)

413,04

8,000

Pàg.:

01.05

4

01
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Capítol

06

XARXA D'ENLLUMENAT

Capítol

01

OBRA CIVIL I INSTAL.LACIONS

1 F2225432

M³

EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS EN
PRESÈNCIA DE SERVEIS, DE MÉS DE 1 METRE D'AMPLÀRIA I
MÉS DE 60 CM DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50),
REBLERT
I
COMPACTACIÓ
AMB
TERRES
SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES,
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS (PALA EXCAVADORA) I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT, I AMB LES
TERRES DEIXADES A LA VORA, INCLOSOS TOTS ELS
TRANSPORTS I CÀRREGUES INTERMÈDIES NECESSÀRIES PER
A L’EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.
(P - 17)

15,01

7,476

112,21

2 F222H422

M³

EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO DE 1 M² I DE 2 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), RAMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES
D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE
PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, INCLOSOS TOTS ELS TRANSPORTS I
CÀRREGUES INTERMÈDIES NECESSÀRIES PER A L’EXECUCIÓ
DE LA PARTIDA.
(P - 18)

11,91

0,640

7,62

3 F227500F

M²

REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0.6
M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 19)

4,77

12,460

59,43

4 F228A10F

M³

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA PER A SERVEIS D'AMPLADA
DE FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ O DE PRÈSTEC (SENSE INCLOURE MATERIAL
D'APORTACIÓ), EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM.
(P - 20)

13,55

7,476

101,30

5 F2A15000

M³

SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ. (P 21)

5,91

6,853

40,50

6 FG22TH1K

M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 63)

3,28

31,150

102,17

7 FDGZU010

M

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANDA CONTINUA DE PLÀSTIC
DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLADA, COL·LOCADA EN TOTA LA
LONGITUD DE LES RASES DEL PRISMA ELÈCTRIC I DE
TELECOMUNICACIONS, AIXÍ COM EN LES CANALITZACIONS DE
CABLEJAT DE SERVEIS ELÈCTRICS, EN RASES DE 20 CM PER
SOBRE DELS TUBS, COM LA INCORPORACIÓ DE LA MALLA
SENYALITZADORA, SEGONS CRITERIS DE L'INDUSTRIAL. (P - 53)

0,77

31,150

23,99

8 FG31D562

M

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ, CONSTRUCCIÓ
SEGONS NORMA UNE 21030-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X10
MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 66)

6,13

31,150

190,95

9 FG319534

M

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE
COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM², AMB COBERTA
DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB, TOT INCLÒS. (P - 65)

2,07

6,000

12,42

3.304,32

EUR

3.304,32

Obra

220.443,22

Obra

*

9.477,39

14 F9H11352

m2
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Pàg.:

10 FG38E355

M

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM² I MUNTAT
EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA. (P - 68)

12,53

31,150

390,31

11 FHGAU01A

U

CAIXA DE CONNEXIÓ PER A CONNEXIÓ, PROTECCIÓ I
SECCIONAMENT MODEL DF20/0, DE MAJO MATERIAL ELÈCTRIC,
SL O SIMILAR, CLASSE II, DE GRAU DE PROTECCIÓ IP 315 PER
A ALIMENTACIÓ TETRAPOLAR AMB CABLE DE FINS A 10 MM2,
INCLOS 4 FUSIBLES CILINDRICS DE 10X38. LES CAIXES DE
CONNEXIONS DISPOSARAN DE FUSIBLES PER A CADA
CONDUCTOR I ESTARAN DOTADES D'ELEMENTS DE
CONNEXIÓ, BORNS I PORTAFUSIBLES AMB TAPA TANCADA
MITJANYANT UN CARGOL IMPERDIBLE I QUE EN RETIRAR
AQUESTA, QUEDI DESCONNECTADA LA INSTAL'LACIÓ
ELÉCTRICA DEL FANAL. (P - 69)

16,23

1,000

16,23

TOTAL

Capítol

01.06.01
01
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Capítol

06

XARXA D'ENLLUMENAT

Capítol

02

PUNTS DE LLUM

U

SUMINISTRE I COL.LOCACIO DE COLUMNA TRONCOCÒNICA
INVERTIDA DE XAPA GALVANITZADA MODEL PEP DE LES
MATEIXES CARACTERÍSTIQUES A LES EXISTENTS A LA
RAMBLA DE FABRA I PUIG, AMB COS INTERMITG DE FOSSA
D'ALUMINI, AMB 5 LÀMPARES DE VSAP DE 100W, DE 5 METRES
D'ALÇADA TOTAL, FORMAT PER COLUMNA CILINDRICA D'ACER
ESTRUCTURAL I ACABAT GALVANITZAT, DE 250 MM DE
DIAMETRE SUPERIOR I 180 MM INFERIOR, AMB DOBLE
PORTELLA PER A CONEXIÓ ELÈCTRICA I PER A CONEXIÓ DE
TELECOMUNICACIONS IMI, PER COL.LOCACIO SOBRE DAU DE
FORMIGO, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ. INCLOU P.P.
D'ELEMENTS D'ACORATGE I FIXACIÓ. SENSE ANELL
DECORATIU A LA BASE, INCLOU LA PINTURA ANTIOXIDANT A LA
BASE FINS A L'ALÇADA DE LA PORTELLA I PINTAT FINS A 3,0 M
D'ALÇADA AMB PINTURA ANTIGRAFITTI I ANTINGANXINES
HOMOLOGADA.

1.780,11

1,000

TOTAL

Capítol

ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES I POUS (P - 29)

525,00

1,000

525,00

2 FPAAIM02

U

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ D´ELECTRICITAT I
ENLLUMENAT (INCLOU PROJECTE ELÈCTRIC LEGALITZAT,
DESPESES DE PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT
(HONORARIS PROJECTES, PERMISOS, I GESTIONS AMB LES
COMPANYIES), AIXÍ COM D'ABONAMENT INTEGRE EN
CONCEPTE DE LA VERIFICACIÓ DE L'INSTAL.LACIÓ I LA
REALITZACIÓ DELS AJUSTAMENTS TÈCNICS NECESSARIS A
REALITZAR SOBRE LA LÍNEA EXISTENT A MANTENIR, PER TAL
DE CONECTAR ELS PUNTS DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL
QUADRE NOU DE CONEXIÓ I LA COL.LOCACIÓ D'UN
ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES OBRES, PER TAL DE
LEGALITZAR LA LÍNIA PER MODIFICACIÓ D'ARMARI, SEGONS
ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI D'ENLLUMENAT
PÚBLIC MUNICIPAL. INCLOU CERTIFICATS DE LES LLUMINÀRIES
CE I AGARNTIES, INCLOU CERTIFICATS DE LES COLUMNES CE I
CERTIFICATS DE FORMIGÓ, PINTURES I TRACTRAMENTS DE
PROTECCIÓ. (P - 71)

1.575,00

1,000

1.575,00

1.780,11

TOTAL

Capítol

01.06.02

6,400

01.06.03

2.100,00

Obra

01
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Capítol

07

XARXA SEMAFÒRICA

1 G21HM003

1,35

6

ADAPTACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT, PER
ALIMENTAR EL NOU ENLLUMENAT, INCLOU EL CANVI DE
L'ELEMENT DE GOVERN AL TIPUS CITILUX I ADEQÜAR LA
COMUNICACIÓ A FIBRA ÒPTICA O TARGETA GPRS AMB SAI.
PINTAR EL QUADRE AMB PINTURA ANTIGRAFITIS I
ANTIENGANXINES I ADEQÜAR LA BANCADA EN CAS DE SER
NECESSARI.
INCLOU
TOTES
LES
LEGALITZACIONS,
DOCUMENTACIONS, TAXES E IMPOSTOS, PROJECTE I TRÀMITS
NECESSARIA AMB LA COMPANYIA ENDESA PER FER LA
MODIFICACIÓ DEL QUADRE. (P - 61)

HAN DE COMPLIR AMB LES NORMES UNE-EN 40, CAL APORTAR
ELS CERTIFICATS I DOCUMENTACIÓ DETALLADA A LES
ESPECIFICACIONS GENERALS DE I'INFORME. DISPOSARA DE
CARTEL· LES A LA PART INFERIOR FINS UNA ALÇADA DE 150
MM TAL COM ESPECIFICA EL PLEC DE CONDICIONS
TÉCNIQUES.LA PORTELLA SERA DE 300 MM D'ALÇADA I AMB UN
SOL PUNT DE TANCAMENT, AMB DOS PUNTS DE
RECOLZAMENT. (P - 70)
KG

Pàg.:

U

LES COLUMNES, HAN DE COMPLIR AMB LES SEGÜENTS
ESPECIFICACIONS DETALLADES AL PLEC DE CONDICIONS
TÉCNIQUES:

2 F31B3000

*

1 FG13TY10

1.057,13

Obra

1 FHR0SS41

PRESSUPOST

5

8,64

U

DESMUNTATGE I TRASLLAT DE SEMÀFOR EXISTENT INCLÒS
DESCONEXIONS I NOVES CONEXIONS, REPICAT DE FONAMENT
I EXECUCIÓ DE NOU, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR DELS RESTES, DEMOLICIÓ D'ARQUETA EXISTENT
I EXECUCIÓ DE UNA NOVA, I INSTAL·LACIÓ D'AVISADOR
ACÚSTIC.DESMUNTATGE, RETIRADA, ENDERROC DE DAU DE
FORMIGÓ, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE LA RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I
RECOL.LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ DE COLUMNA SEMAFÒRICA
EXISTENT INCLÒS DESCONEXIONS I NOVES CONEXIONS,
REPICAT DE FONAMENT I EXECUCIÓ DE NOU, TOT INCLÓS
SEGONS LA D.F, SOBRE PEÇA DE GRANIT O FORMIGÓ DE
40X40X15 PERFORADA, DE D= 120 MM I PREPARADA PER A
REBRE PAL DE SEMAFOR AL CENTRE DE LA PEÇA I
COL.LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGO, INCLOSA LA
CÀRREGA, TRASNPORT INTERIOR, TRANSPORT A ABOCADOR
O MAGATZEM INDICAT PER LA D.F. I A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
INCLÓS EL CÀNON D'ABOCADOR/MANTENIMENT.
(P - 93)

464,62

11,000

5.110,82

1.788,75
TOTAL

Capítol

01.07

5.110,82

Obra

01

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III

Capítol

06

XARXA D'ENLLUMENAT

Obra

01

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III

Capítol

03

LEGALITZACIONS

Capítol

08

XARXA IMI

Capítol

01

MOVIMENT DE TERRES

EUR

EUR
1040
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PRESSUPOST

*

Pàg.:

PRESSUPOST

7

TOTAL
1 F2225432

2 F222H422

M³

M³

EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS EN
PRESÈNCIA DE SERVEIS, DE MÉS DE 1 METRE D'AMPLÀRIA I
MÉS DE 60 CM DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50),
REBLERT
I
COMPACTACIÓ
AMB
TERRES
SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES,
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS (PALA EXCAVADORA) I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT, I AMB LES
TERRES DEIXADES A LA VORA, INCLOSOS TOTS ELS
TRANSPORTS I CÀRREGUES INTERMÈDIES NECESSÀRIES PER
A L’EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.
(P - 17)

15,01

EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO DE 1 M² I DE 2 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), RAMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES
D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE
PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, INCLOSOS TOTS ELS TRANSPORTS I
CÀRREGUES INTERMÈDIES NECESSÀRIES PER A L’EXECUCIÓ
DE LA PARTIDA.
(P - 18)

11,91

373,976

23,000

5.613,38

M³

SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ. (P 21)

5,91

186,988

1.105,10

4 F227500F

M²

REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0.6
M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 19)

4,77

186,988

891,93

Capítol

01

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III

Capítol

08

XARXA IMI

Capítol

02

CANALITZACIONS

1 F31521B1

M³

FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/10/I,
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ. (P - 28)

78,97

186,988

14.766,44

2 FG22TL1K

M

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE
POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, INTERIOR LLIS DE D=125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA EN
CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA, TAPS I
CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT, COLOR A DEFINIR
SEGONS TIPOLOGIA DE SERVEI, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X30
CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES SOTA VORERA. (P - 64)

4,48

3.454,960

15.478,22

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J,
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM
SOTERRADA (P - 62)

MM DE DIÀMETRE
DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A
A CANALITZACIÓ

3,59

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANDA CONTINUA DE PLÀSTIC
DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLADA, COL·LOCADA EN TOTA LA
LONGITUD DE LES RASES DEL PRISMA ELÈCTRIC I DE
TELECOMUNICACIONS, AIXÍ COM EN LES CANALITZACIONS DE
CABLEJAT DE SERVEIS ELÈCTRICS, EN RASES DE 20 CM PER
SOBRE DELS TUBS, COM LA INCORPORACIÓ DE LA MALLA
SENYALITZADORA, SEGONS CRITERIS DE L'INDUSTRIAL. (P - 53)

0,77

4 FDGZU010

M

M

01
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Capítol

08

XARXA IMI

Capítol

03

ARQUETES S.T. + RESERVA

1 FDK262J8

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE
FONS DE 70X70X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I
REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P
- 56)

133,33

23,000

3.066,59

2 FDKZHJB5

U

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE DOBLE FULLA
QUADRADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL, SEGONS ESPECIFICACIONS
DEL SERVEI DINFRAESTRUCTURES TIC (IMI) DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, COL.LOCADA AMB MORTER, AMB LA GRABACIÓ DE
L'ANAGRAMA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA = ´´TC - AJB´´.
(P - 59)

422,35

23,000

9.714,05

Capítol

01.08.03

12.780,64

Obra

01
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Capítol

09

JARDINERIA I REG

7.884,34

Obra

3 FG22RJ1K

8

31.091,82

Obra

TOTAL

01.08.01

Pàg.:

01.08.02

273,93

3 F2A15000

TOTAL

Capítol

*

94,600

659,160

1 FR3PYS25

m3

Substrat barreja formulat a base de manta orgànic i sorra volcànica de
granulometria 0-6 mm, subministrat en sacs fins a la coberta, pujat
amb mitjans de l'obra, estès amb mitjans manuals, amb les següents
característiques fisico-químiques:
- pH UNE-EN 13037 (1:5 v/v): 7,0 - 8,0
- Conductivitat elèctrica UNE-EN 13038 (1:5 v/v): 350-500 µS/cm
- Densitat aparent humida UNE-EN 12580: 785 Kg/m3 +/- 10%
- Pes del substrat a saturació: 1.450+/- 10%
- Matèria orgànica: 20-25%
- Classe textural USDA: Sorrenca
- Contingut Nutricional 180 mg N; 150 mg; P 270 mg K/L (P - 82)

36,79

35,532

1.307,22

2 FR3P91A9

m3

Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
(P - 80)

39,67

0,756

29,99

3 FR3PY010

m3

Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura
franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i
amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons
l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra
significativa per part de la direcció facultativa.
(P - 81)

30,88

1,890

58,36

4 FRZ8YZ03

u

Col·locació a l'entorn del pa de terra de 1.20 m tub circular perforat de
polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre embolcallat amb
geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir. (P - 90)

10,45

3,000

31,35

5 FR44YE2C

u

Subministrament de Platanus x hispanica de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ
(P - 83)

145,79

3,000

437,37

6 FR612673

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 50 a 80 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25%, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de

160,86

3,000

482,58

339,61

507,55

EUR

EUR
1041
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*

Pàg.:

PRESSUPOST

9

*

Pàg.:

10

jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. (P - 84)
7 FRF13195

u

Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna amb una
aportació mínima de 100 L, amb un recorregut fins al punt de càrrega
no superior a 2 Km i refent el clot de reg cada 2 regs (P - 86)

12,76

3,000

8 FRZ2YA33

u

Aspratge quàdruiple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada
en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 87)

74,33

3,000

222,99

9 FRZ8YZ02

u

Equip per a cada exemplar de 4 tubs d'aireació de diàmetre 60 mm (P
- 89)

15,83

3,000

47,49

10 MR00MOD1

U

MANTENIMENT DE L'ENJARDINAMENT DURANT L'ANY DE
GARANTIA, O DURANT EL QUE SUBSCRIGUI EL CONTRACTISTA
EN EL PROCEDIEMTN DE CONCURS I ADJUDICACIÓ DE LES
OBRES. INCLOU TOTES LES OPERACIONS DE MANTENIMENT
NECESSÀRIES PERQUÈ LA ZONA ENJARDINADA ES MANTINGUI
EN PERFECTE ESTAT. SEGONS EL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PER AL DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT
D'OBRA NOVA DE JARDINERIA DE PARCS I JARDINS DE
BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL I, EN TOTS ELS CASOS, SÓN
D'APLICACIÓ LES NTJ (NORMES TECNOLÒGIQUES DE
JARDINERIA I PAISATGISME) DEL COL·LEGI OFICIAL
D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES DE CATALUNYA,
ACTUALMENT FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE (A
JUSTIFICAR). MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU ANUAL
INTEGRAL DELS ARBRES EXISTENTS AMB INSTAL·LACIÓ DE
REG AUTOMÀTIC, INCLOU ELS REGS NECESSARIS, ADOBATS,
EL REPÀS DE L'OLLA DE REG I ELS TRACTAMENTS
FITOSANITARIS NECESSARIS, EIXARCOILATS, PODA, INCLOU
COM A MÍNIM TRES ACTUACIONS, PER
LA RECEPCIÓ
PROVISIONAL, AMB LA REPOSICIÓ TOTAL D'ESPECIES
PLANTADES AMB LES POSSIBLES BAIXES DURANT L'ANY DE
GARANTIA, I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE
REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA
MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT
NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL
TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU 1 ANY DE
PERIODE DE GARANTÍA DE LES PLANTACIONS POSTERIOR A
LA RECEPCIÓ DEFINITIVA DE L'OBRA, TOT INCLÒS
(MANTENIMENT
+
GARANTIA),
SEGONS
PLEC
DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, EXECUCIÓ I
MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE JARDINERIA.
(P - 98)

2.155,14

1,000

2.155,14

Cala de 1x1 m per a localització d'arrels al voltant dels arbres existents
al inici de l'obra, amb excavació de terres fins a localització d'arrels a
una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre
camió o contenidor (P - 1)

120,28

11 F169U010

u

63,000

U

PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 10 A 15 M
D'ALÇÀRIA, AMB TÈCNIQUES DE GRIMPADA, APLEC DE LA
BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB
PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE
COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM) (P - 85)

153,46

63,000

9.667,98

13 FRZ2YC20

u

Apuntalament d'arbre existent entre l’enderroc del paviment del voltant
i la repavimentació, l'apuntalament provisional de fusta ha de garantir
l’estabilitat de l'arbre que se’l enderroqui el paviment del voltant a cada
fase d’obra. El tipus d’apuntalament provisional està format per dos o
tres taulons de més de 4 m amb proteccions col·locats al costat més
desenvolupat de la copa, segons especificacions descrites a la
Memòria d'aquest Projecte. (P - 88)

64,64

32,000

2.068,48

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA REPOSICIÓ DE LA
XARXA DE REG DE L'ARBRAT EXISTENT QUE PUGUI QUEDAR
AFECTADA. (P - 0)

1.500,00

PA

1,000

Capítol

01.09

1.500,00

25.624,87

Obra

01
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Capítol

10

MOBILIARI URBÀ

1 F991Y141

u

Escocell de planxa d'acer corten, de 140x100x20 cm i de 15 mm de
gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (P - 37)

250,22

129,000

32.278,38

2 FQ21YH70

u

Paperera tipus Barcelona de 70 l de capacitat formada per cubeta
abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat, amb cendrer
incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90
cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 75)

137,34

20,000

2.746,80

3 FQ11VBB2

u

Banc de llargària 3,00 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada
en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i
amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i
tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de
fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i
cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment
(P - 74)

1.300,42

30,000

39.012,60

4 FQ44Y592

u

Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, de composite polimèric
amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap
HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm
d'alçaria lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una
argolla reflectant, col·locada
(P - 77)

138,46

140,000

19.384,40

5 FQZ5Y122

u

Aparcament de bicicletes individual, antivandalisme, de tub d'acer
inoxidable de 50,8x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida, amb
cable d'acer interior de 10 mm amb 2 subjecta cables, de 75 cm
d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores de 100x3mm i 75 cm d'amplada, amb 2 reflectants per la
seva visibilitat en cas de col·locació en calçada, col·locat encastat al
paviment (P - 79)

267,62

22,000

5.887,64

6 FQ10U152

U

COL.LOCACIÓ DE JARDINERES EXISTENTS, PREVIAMENT
RETIRADES, INCLOU EL TRANSPORT I LA COL.LOCACIÓ A
TERRA. (P - 73)

38,03

8,000

304,24

7 FQ42U030

U

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLETINAS PER A PARAIGÜES
DELS BARS, AMB EL CORRESPONENT FORAT I TAPA DE
PLÀSTIC PER A FUTURA COL.LOCACIÓ DE PARAIGÜES I
COL.LOCACIÓ AMB FORMIGÓ DE LES PLETINES, TOT INCLÒS.
(P - 76)

41,97

27,000

1.133,19

8 FBBZ1110

M

SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
80X40X2 MM, COL·LOCAT A TERRA CLAVAT (P - 51)

13,49

24,000

323,76

9 FDKZMA01

U

RECRESCUT VERTICAL I REAJUSTAMENT HORITZONTAL DE
TOTS ELS PERICONS DE REGISTRE I CORRESPONENTS TAPES
D'ARQUETA DE QUALSEVOL SERVEI, A LA NOVA RASANT DE LA
PAVIMENTACIÓ DE LA NOVA URBANITZACIÓ, APROFITANT
MARCS I TAPES EXISTENTS I CANVIANT LES TAPES FETES
MALBÉ PER CULPA DE LES OBRES D'AQUEST ÀMBIT A CÀRREC
DEL CONTRACTISTA, SEGONS CRITERIS DE LA D.F.
(P - 60)

29,61

16,000

473,76

10 FQ10S305

U

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BARANES DE SEGURETAT,
PRÈVIAMENT RETIRADES, D'ACER INOXIDABLE PULIT, COLLAT
A TERRA AMB MITJANS MECÀNICS, I AMB SISTEMA
ANTIVANDALIC, COMPLETAMENT MUNTADA AMB TOTS ELS
ACCESORIS, INCLÓS SUMINISTRAMENT I TRANSPORT AMB LA
SEVA RESPECTIVA COL.LOCACIÓ.

37,65

2,000

75,30

7.577,64

12 FRE613C0

14 XPAUTY06

TOTAL

38,28

(P - 72)

EUR

EUR
1042
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PRESSUPOST
TOTAL

Capítol

*

Pàg.:

01.10

PRESSUPOST

11

101.620,07

TOTAL

Capítol

*

Pàg.:

01.14.01

2.398,63

Obra

01

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III

Obra

01
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Capítol

11

SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL

Capítol

14

GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol

01

SENYALITZACIÓ DEFINITIVA

Capítol

02

CÀRREGA I TRANSPORT

1 FBA21111

TOTAL

M

Capítol

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL
DISCONTÍNUA DE 50 CM 0,5/0,5, AMB PINTURA REFLECTORA I
MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL. LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A APLICAR HA DE
TENIR UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720G/M² I ADDICIÓ DE
PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS AMB
DOSIFICACIÓ DE 300G/M² EN PASSOS ZEBRATS, FLETXES I
SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE
LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS NORMA NLT-175.
(P - 50)

01

CANVI PAVIMENTACIÓ RAMBLA FABRA I PUIG - FASE III

13

SERVEIS AFECTATS

PA

Capítol

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN OBRA PER AL
DESMUNTATGE DE QUIOSC DE PREMSA, EXISTENT DINTRE DE
L'ÀMBIT DE LES OBRES, APLEC I DESPLAÇAMANET PER A
POSTERIOR COL·LOCACIÓ, A NOVA UBICACIÓ, SEGONS
CRITERIS DE LA D.F. I NOVA POSICIÓ ESPECIFICADA PER ELS
TÈCNICS DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA, MENTRESTANT ES BUSCARÀ UNA UBICACIÓ
PROVISIONAL O DEFINITVA PER TAL DE QUE EL NEGOCI
SEGUEIXI
FUNCIONANT,
DESMUNTATGE,
CÀRREGA,
DESPLAÇAMENT I POSTERIOR COL.LOCACIÓ EN NOVA
UBICACIÓ DEFINITIVA, TOT INCLÓS SEGONS CRITERIS DE LA
D.F., AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CÀRREGA DE
RUNES I MATERIALS I TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT
I CÀNON. INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSÀRIS D'OBRA
CIVIL, DESCONNEXIONAT I NOU CONNEXIONAT ELÈCTRIC,
TELEFÒNIC, ETC PER A CORRECTE FUNCIONAMENT, SI FOS
NECESSARI PORTAR-HO AL ABOCADOR, ESTARÀ INCLOSA LA
CÀRREGA, DESPLAÇAMENT I EL CÀNON DEL ABOCADOR,
AQUESTES FEINES INCLOUEN LA DESCONEXIÓ D'ENLLUMENAT
EXISTENT,
INCLOUEN
UNA
ESCOMESA
ELÈCTRICA
PROVISIONAL PER AL QUIOSC DESPLAÇAT. (P - 0)

9.000,00

1,000

M³

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7T O 12 T, I TEMPS D'ESPERA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 20 KM, TOT INCLÒS. (P 23)

8,03

536,105

4.304,92

2 F2R6426A

M³

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7T O
12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 20 KM, TOT
INCLÒS. (P - 24)

9,53

581,189

5.538,73

TOTAL

Capítol

01.14.02

9.843,65

Obra

01
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Capítol

14

GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol

03

DEPOSICIÓ

9.000,00
1 F2RA7LP0

M³

DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3,
PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 27)

4,73

536,105

2.535,78

2 F2RA61H0

M³

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M³,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 25)

12,18

508,760

6.196,70

3 F2RA65A0

M³

DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,43
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 26)

43,80

72,429

3.172,39

Capítol

01.14.03

11.904,87

Obra

01
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Capítol

15

SEGURETAT I SALUT I PARTIDES ALÇADES

9.000,00

01
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Capítol

14

GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol

01

CLASSIFICACIÓ

M³

1 F2R45069

TOTAL

01.13

Obra

1 F2R24200

623,46

623,46

Capítol

TOTAL

265,300

01.11.01

Obra

1 F21QMA05

2,35

12

CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ EN FRACCIONS, SEGONS REAL DECRET 105/2008,
AMB MITJANS MANUALS. (P - 22)

1 PPA900SS

23,13

103,702

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A
L'APLICACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT
NECESSÀRIES DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES SEGONS
ESTUDI I PLA DE SEGURETAT I SALUT.

17.586,27

1,000

17.586,27

EN COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 1627/1997 DE 24 DE
OCTUBRE DE 1997, EN FASE D'OBRA L'IMPORT
CORRESPONENT A LA SEGURETAT I SALUT NO PODRÀ
REDUÏR-SE RESPECTE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, PER
TANT, EN AQUESTA PARTIDA, LA POSSIBLE BAIXA ECONÒMICA
DEL CONTRACTISTA, SERÀ ASSUMIDA PER AQUEST, EN
ALTRES PARTIDES SENSE AFECTAR EL PRESSUPOST DE

2.398,63

EUR

EUR
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PRESSUPOST

*

Pàg.:

PRESSUPOST

13

Capítol

SEGURETAT I SALUT. (P - 0)
2 XPAUTY02

3 XPAUTY07

TOTAL

PA

PA

Capítol

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CORRESPONENT A
L'AFECTACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS O PER REQUERIMENTS
DE RESPONSABLES MUNICIPALS EN FASE D'OBRA NO
DESCRITS
EN
PROJECTE,
SEGONS
CRITERIS
I
ESPECIFICACIONS DE LA D.F. (P - 0)

27.000,00

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS TREBALLS DE
DESPLAÇAMENT DE LES TERRASSES DURANT L'EXECUCIÓ DE
LES OBRES, SEGONS FASES D'OBRA, AQUESTS TREBALLS EN
EL DESPLÇAMENT DE LES UNITATS INDICADES A COL.LOCAR
EN LA CALÇADA, EN EL CARRIL DE SERVEIS ENFRONT DE
CADA ESTABLIMENT, SEGONS PLÀNOLS D'ORGANITZACIÓ I
DESENVOUPAMENT DE LES OBRES, EL RESTA DE TAULES I
CADIRES S'UBICARAN ON EL PROPIETARI DE L'ESTABLIMENT
ESTABLEIXI EN EL PROPI ESTABLIMENT O MAGATZEM
PARTICULAR DE CADASCÚ.TANMATEIX, AQUESTS TREBALLS
CONSISTIRAN EN EL SUBMINISTRE I LA COL.LOCACIÓ DE
PILONES GROGUES TIPUS BAR PER A LA PROTECCIÓ DE LES
TERRASSES PROVISIONAL, DURANT L'EXECUCIÓ DE LES
OBRES. FINALMENT I UN COP ACABADES LES FASES
D'EXECUCIÓ DE LES OBRES, ES RESITUARAN LES TERRASSES
AL SEU LLOC DEFINITIU AL PASSEIG CENTRAL I ES
DESMUNTARAN LES PILONES TIPUS BAR, DE LA UBICACIÓ
PROVISIONAL DURANT LES OBRES, AQUESTA PARTIDA
ENGLOBA LES 3 FASES D'OBRA, TOT INCLÒS, SEGONS
DIRECTRIUS DE LA D.F. (P - 0)

3.000,00

01
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16

ALTRES

U

U

1.575,00

REALITZACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI DE
SENYALITZACIÓ
SEGONS
INDICACIONS
DEL
PLEC
D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DEL
PROGRAMA INCA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 91)

630,00

1,000

1,000

1.575,00

TREBALLS DE NETEJA DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA
DE FABRA I PUIG (ÀMBIT DE LES OBRES), CONSISTENTS EN LA
NETEJA INTEGRAL DE TOTS ELES ELEMENTS, MOBILIARI I
PAVIMENTS, UN COP FINALITZADA L'OBRA, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE LA D.F. I CRITERIS DELS TÈCNICS DEL
DISTRICTE DE SANT ANDREU DE L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA. (P - 99)

1.575,00

1,000

1.575,00

4 XPAUTY05

U

REALITZACIÓ DE TREBALLS DE MOSTRA, CONSISTENT AMB
PINTAR AMB COLOR RAL, SEGONS INDIQUI LA D.F.,
REALITZANT PROVES DE COLOR EN UNA SUPERFÍCIE DE 4 M²,
AMB APLICACIÓ DE COM A MÍNIM DE 3 CAPES CADASCUNA, EN
DIFERENTS DIES, PER DEIXAR TEMPS SUFICIENT DE SECAT,
PER A LA POSTERIOR VALORACIÓ I DESICIÓ, SEGONS
CRITERIS DE LA D.F. (P - 100)

262,50

4,000

1.050,00

01.16

4.830,00

Obra

01
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Capítol

17

INFRAESTRUCTURES TERRASSES

EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS EN
PRESÈNCIA DE SERVEIS, DE MÉS DE 1 METRE D'AMPLÀRIA I
MÉS DE 60 CM DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50),
REBLERT
I
COMPACTACIÓ
AMB
TERRES
SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES,
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS (PALA EXCAVADORA) I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT, I AMB LES
TERRES DEIXADES A LA VORA, INCLOSOS TOTS ELS
TRANSPORTS I CÀRREGUES INTERMÈDIES NECESSÀRIES PER
A L’EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.
(P - 17)

15,01

100,901

1.514,52

2 F222H422

M³

EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO DE 1 M² I DE 2 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), RAMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES
D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE
PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, INCLOSOS TOTS ELS TRANSPORTS I
CÀRREGUES INTERMÈDIES NECESSÀRIES PER A L’EXECUCIÓ
DE LA PARTIDA.
(P - 18)

11,91

30,112

358,63

3 F2A15000

M³

SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ. (P 21)

5,91

50,451

298,17

4 F227500F

M²

REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0.6
M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 19)

4,77

50,451

240,65

Capítol

01.17.01

EUR

2.411,97

Obra

01
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Capítol

17

INFRAESTRUCTURES TERRASSES

Capítol

02

CANALITZACIONS

1 F31521B1

M³

FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/10/I,
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ. (P - 28)

78,97

50,451

3.984,12

2 FG22TL1K

M

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE
POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, INTERIOR LLIS DE D=125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA EN
CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA, TAPS I
CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT, COLOR A DEFINIR
SEGONS TIPOLOGIA DE SERVEI, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X30
CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES SOTA VORERA. (P - 64)

4,48

630,632

2.825,23

3 FG22RJ1K

M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J,
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM
SOTERRADA (P - 62)

MM DE DIÀMETRE
DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A
A CANALITZACIÓ

3,59

1.261,264

4.527,94

4 FDGZU010

M

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANDA CONTINUA DE PLÀSTIC
DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLADA, COL·LOCADA EN TOTA LA
LONGITUD DE LES RASES DEL PRISMA ELÈCTRIC I DE
TELECOMUNICACIONS, AIXÍ COM EN LES CANALITZACIONS DE
CABLEJAT DE SERVEIS ELÈCTRICS, EN RASES DE 20 CM PER
SOBRE DELS TUBS, COM LA INCORPORACIÓ DE LA MALLA
SENYALITZADORA, SEGONS CRITERIS DE L'INDUSTRIAL. (P - 53)

0,77

630,632

485,59

630,00

U

Capítol

MOVIMENT DE TERRES

M³

3.000,00

3 XPAUTY04

TOTAL

14

1 F2225432

TOTAL

REALITZACIÓ D'UN AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE FINAL
D'OBRA EN 3D, INCLÒS EN EL PROJECTE AS.BUILT, SEGONS
INDICACIONS DEL PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER
AL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL 3D DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA (VERSIÓ 2.0) DEL GENER DEL
2016, D'OBLIGAT COMPLIMENT. (P - 92)

01

Pàg.:

27.000,00

47.586,27

Capítol

2 FZ21SENY

1,000

01.15

Obra

1 FZ21TOPO

1,000

*

EUR
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PRESSUPOST
TOTAL

Capítol

*

Pàg.:

01.17.02

15

11.822,88

Obra

01
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Capítol

17

INFRAESTRUCTURES TERRASSES

Capítol

03

ARQUETES S.T. + RESERVA

1 FDK262G7

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE
FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15
CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ (P - 55)

111,92

47,000

5.260,24

2 FDKZHJB4

U

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A
PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM
I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER (P - 58)

131,66

47,000

6.188,02

3 FDK254F3

U

PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT
DE SORRA (P - 54)

62,41

27,000

1.685,07

4 FDKZ3154

U

BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA
DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB
MORTER (P - 57)

40,38

27,000

1.090,26

5 FG380907

M

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2,
MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 67)

12,19

630,632

7.687,40

TOTAL

Capítol

01.17.03

21.910,99

(*) Branques incompletes

EUR
1045

projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.

DOCUMENT 4 PRESSUPOST

DOCUMENT 4

PPRREESSSSU
UPPO
OSSTT

RESUM DE PRESSUPOST

1046

ADAPTACIÓ P.E. DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
- FASE III CODI PROJECTE: PR.2021.0004
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Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01

DEMOLICIONS-ENDERROCS-RETIRADES

43.980,26

Capítol

01.02

MOVIMENT DE TERRES

0,00

Capítol

01.03

ESTRUCTURES

0,00

Capítol

01.04

FERMS I PAVIMENTS

Capítol

01.05

XARXA DE CLAVEGUERAM

220.443,22
3.304,32

Capítol

01.06

XARXA D'ENLLUMENAT

4.945,88

Capítol

01.07

XARXA SEMAFÒRICA

5.110,82

Capítol

01.08

XARXA IMI

51.756,80

Capítol

01.09

JARDINERIA I REG

25.624,87

Capítol

01.10

MOBILIARI URBÀ

Capítol

01.11

SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL

Capítol

01.12

DESVIAMENTS DE TRÀNSIT

Capítol

01.13

SERVEIS AFECTATS

9.000,00

Capítol

01.14

GESTIÓ DE RESIDUS

24.147,15

Capítol

01.15

SEGURETAT I SALUT I PARTIDES ALÇADES

47.586,27

Capítol

01.16

ALTRES

Capítol

01.17

INFRAESTRUCTURES TERRASSES

Obra

01
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101.620,07
623,46
0,00

4.830,00
36.145,84
579.118,96

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
579.118,96
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01
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579.118,96
579.118,96

EUR
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projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

579.118,96

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 579.118,96...........................................................

75.285,46

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 579.118,96..............................................................

34.747,14

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

689.151,56

21 % IVA SOBRE 689.151,56.............................................................................................

144.721,83

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

833.873,39

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
vuit-cents trenta-tres mil vuit-cents setanta-tres euros amb trenta-nou cèntims

Barcelona, Setembre de 2.021
Autor del Projecte
L´Enginyer Tècnic

Ivan Moraz i Balust
PROENUR, Projectes d´Enginyería i Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.
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PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

Pressupost per el Coneixement de l’Administració:

Resum del Pressupost:

En paral·lel a aquest pressupost general, l’administració preveu una sèrie de conceptes o partides que si ve, van
associades a la mateixa obra, no han de perquè formar part de l’adjudicació del contractista i segurament aquestes
seran tramitades de forma paral·lela a l’adjudicació de l’obra general.

El pressupost de Projecte incorpora tots aquells imports i conceptes que formaran part del procés de licitació de les
obres i que definiran les actuacions, preus unitaris i imports globals que aniran associats a l’adjudicació
del contractista principal. Aquests valors són, segons detalla el pressupost de Projecte.
Aplicant els preus de Projecte que figuren en els quadres de preus i els amidaments de l’obra, s’obté el següent
Pressupost d’Execució per Contracte:
ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA - FASE III
SUPERFICIE URBANITZADA:
3.876,95 m²
P.E.M.
P.E.C. (IVA inclòs) % Partides
Capítol 00.01 DEMOLICIONS - ENDERROCS - RETIRADES
43.980,26 €
63.327,18 €
7,59%
Capítol 00.02 MOVIMENT DE TERRES
0,00 €
0,00 €
0,00%
Capítol 00.03 ESTRUCTURES
0,00 €
0,00 €
0,00%
Capítol 00.04 FERMS I PAVIMENTS
220.443,22 €
317.416,19 €
38,07%
Capítol 00.05 XARXA DE CLAVEGUERAM
3.304,32 €
4.757,89 €
0,57%
Capítol 00.06 XARXA D'ENLLUMENAT
4.945,88 €
7.121,57 €
0,85%
Capítol 00.07 XARXA SEMAFÒRICA
5.110,82 €
7.359,07 €
0,88%
Capítol 00.08 XARXA IMI
51.756,80 €
74.524,62 €
8,94%
Capítol 00.09 JARDINERIA I REG
25.624,87 €
36.897,25 €
4,42%
Capítol 00.10 MOBILIARI URBÀ
101.620,07 €
146.322,74 €
17,55%
Capítol 00.11 SENYALITZACIÓ
623,46 €
897,72 €
0,11%
Capítol 00.12 DESVIAMENT DE TRÀNSIT
0,00 €
0,00 €
0,00%
Capítol 00.13 SERVEIS AFECTATS
9.000,00 €
12.959,10 €
1,55%
Capítol 00.14 GESTIÓ DE RESIDUS
24.147,15 €
34.769,48 €
4,17%
Capítol 00.15 SEGURETAT I SALUT I PARTIDES ALÇADES
47.586,27 €
68.519,47 €
8,22%
Capítol 00.16 ALTRES
4.830,00 €
6.954,72 €
0,83%
Capítol 00.17 INFRAESTRUCTURES TERRASSES
36.145,84 €
52.046,40 €
6,24%
TOTAL PRESSUPOST

579.118,96 €

Costos directes (Mà d'Obra, Materials, Maquinària
i Despeses Auxiliars de Mà d'Obra)
Despeses Indirectes
5%
DESPESES GENERALS
BENEFICI INDUSTRIAL

13%
6%

SUBTOTAL (PEM + D.G + B.I.)
I.V.A.

833.873,39 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (P.E.C. IVA inclòs)

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA - FASE III
SUPERFICIE URBANITZADA:
3.876,95 m²
P.E.M.
P.E.C. (IVA inclòs) % Partides
Capítol 00.01 DEMOLICIONS - ENDERROCS - RETIRADES
43.980,26 €
63.327,18 €
7,59%
Capítol 00.02 MOVIMENT DE TERRES
0,00 €
0,00 €
0,00%
Capítol 00.03 ESTRUCTURES
0,00 €
0,00 €
0,00%
Capítol 00.04 FERMS I PAVIMENTS
220.443,22 €
317.416,19 €
38,07%
Capítol 00.05 XARXA DE CLAVEGUERAM
3.304,32 €
4.757,89 €
0,57%
Capítol 00.06 XARXA D'ENLLUMENAT
4.945,88 €
7.121,57 €
0,85%
Capítol 00.07 XARXA SEMAFÒRICA
5.110,82 €
7.359,07 €
0,88%
Capítol 00.08 XARXA IMI
51.756,80 €
74.524,62 €
8,94%
Capítol 00.09 JARDINERIA I REG
25.624,87 €
36.897,25 €
4,42%
Capítol 00.10 MOBILIARI URBÀ
101.620,07 €
146.322,74 €
17,55%
Capítol 00.11 SENYALITZACIÓ
623,46 €
897,72 €
0,11%
Capítol 00.12 DESVIAMENT DE TRÀNSIT
0,00 €
0,00 €
0,00%
Capítol 00.13 SERVEIS AFECTATS
9.000,00 €
12.959,10 €
1,55%
Capítol 00.14 GESTIÓ DE RESIDUS
24.147,15 €
34.769,48 €
4,17%
Capítol 00.15 SEGURETAT I SALUT I PARTIDES ALÇADES
47.586,27 €
68.519,47 €
8,22%
Capítol 00.16 ALTRES
4.830,00 €
6.954,72 €
0,83%
Capítol 00.17 INFRAESTRUCTURES TERRASSES
36.145,84 €
52.046,40 €
6,24%
TOTAL PRESSUPOST

579.118,96 €

Costos directes (Mà d'Obra, Materials, Maquinària
i Despeses Auxiliars de Mà d'Obra)
Despeses Indirectes
5%

149,37 €/m²

550.163,01 €

DESPESES GENERALS
BENEFICI INDUSTRIAL

28.955,95 €

13%
6%

SUBTOTAL (PEM + D.G + B.I.)

75.285,46 €
34.747,14 €

I.V.A.

689.151,56 €
21%

100,00%

A continuació es detalla el Pressupost per al Coneixement de l’Administració:

177,76 €/m²

21%

CONTROL DE QUALITAT (IVA inclòs)
833.873,39 €

215,08 €/m²

TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ (P.C.A.)

En aquest Pressupost, queden incloses les Partides de l’Estudi de Seguretat i Salut. Indicar que les despeses
originades per aquest concepte, van per compte del contractista fins als límits que estableixen en cada cas
els plecs de clàusules administratives de l’entitat que contracti l’execució de les obres.

100,00%

149,37 €/m²

550.163,01 €
28.955,95 €
75.285,46 €
34.747,14 €
689.151,56 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (P.E.C. IVA inclòs)

144.721,83 €

833.873,39 €

177,76 €/m²

144.721,83 €
833.873,39 €

215,08 €/m²

9.769,43 €
843.642,82 €

217,60 €/m²

VUIT-CENTS QUARANTA-TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS
Autor del Projecte

Quan l’obra es realitza per compte de l’Ajuntament de Barcelona, el seu Plec de clàusules administratives generals
(PCAG) per a la contractació d’obres, la Partida de Control de Qualitat, queda exclosa del Pressupost General de
l’obra.
El Pressupost d’execució material del Control de Qualitat, suposa un 1,40 % del PEM del Projecte. Es per tant, que
segons els Plecs de Clàusules Administratives de l’Entitat, en tot cas, quedarà establert en el Pressupost per al
Coneixement de l’Administració.

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
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ivan moraz, eng. tèc.

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipal, S.A.

ADAPTACIÓ PROJECTE EXECUTIU D’ESPAI PÚBLIC

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ, DEL PASSEIG
CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT
ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL

(FASE III)

enginyer tècnic
ivan moraz i balust
#
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tel / fax. 934 20 29 10 # www.proenur.com
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MEMÒRIA AMBIENTAL

El Decret d’Alcaldia de 15 d’octubre de 2009 estableix l’obligatorietat d’elaborar, en la fase d’execució d’obra, un
Pla d’Ambientalització, on el contractista ha de detallar com executarà, des del punt de vista de la sostenibilitat
ambiental, allò especificat a la Memòria Ambiental, document que és d’obligat compliment per aquells Projectes
les obres dels quals tenen un pressupost estimat igual o superior a 450.000 € (IVA inclòs).

ÍNDEX:
1. INTRODUCCIÓ
2. DADES GENERALS
Tipus d’intervenció
Emplaçament
Superfície d’intervenció
Promotor
Direcció de projecte
Autors del projecte

D’acord al Decret d’Alcaldia d’Ambientalització de les obres, com que aquest import és superior a 450.000 €, el
Projectista es troba amb la obligació d’elaborar la Memòria Ambiental.
Segons determina el Decret de l’Alcaldia número 29 del 10-11-2009, a la fase de redacció de Projecte de les obres a
la ciutat de Barcelona es necessari definir el conjunt de mesures, algunes d’elles d’obligat compliment, amb
l’objectiu de reduir l’impacte ambiental i social que pot originar.
Aquestes mesures venen recollides i justificades a aquesta Memòria Ambiental del Projecte en el Document Nº5
Sostenibilitat i Medi Ambient, que regirà el procés de licitació de l’obra.

3. OBJECTIUS
4. NORMATIVA DE REFERÈNCIA

Mitjançant el procés de licitació, el contingut d’aquesta Memòria Ambiental passarà a forma part del Pla
d’ambientalització de l’obra que el contractista haurà d’elaborar.

5. DESCRIPCIÓ I DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
L’entorn urbà
L’entorn natural

Aquest Pla haurà de ser presentat pel contractista adjudicatari dins el termini atorgat per la legislació de contractes
del sector públic per aportar la documentació preceptiva abans de l’adjudicació definitiva.

6. VECTORS D’IMPACTE AMBIENTAL
Població
Residus
Materials
Atmosfera
Sòl i subsòl
Hidrologia
Energia
Flora i fauna
Paisatge

En el Pla es desenvoluparan i es comentaran les mesures contingudes a la memòria ambiental en funció del sistema
constructiu i es validarà, com a màxim, en el moment de l’acta de replanteig.
2. DADES GENERALS
TIPUS D’INTERVENCIÓ:
Projecte de canvi de pavimentació.
EMPLAÇAMENT:
La intervenció afecta el Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig, al Districte de Sant Andreu de Barcelona.
SUPERFÍCIE D’INTERVENCIÓ:
Superfície afectada per les obres: 3.876,95 m²

1. INTRODUCCIÓ
El Projecte compleix amb la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”,
de l’Ajuntament de Barcelona, publicada al número 14 de la gaseta Municipal de Barcelona, en data 15 de maig de
2015.
D’acord amb l’aplicació i desenvolupament dels criteris especificats a la Instrucció Tècnica, (“Aplicació del Decret
per a l’ambientalització de les obres”) el Projectista ha redactat aquest document de Memòria Ambiental.
El projectista també ha redactat “l’Informe d’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat”, que es descriu més endavant
d’aquest document, i que inclou també el Formulari – Resum de la “Llista de Control per a l’Aplicació de criteris de
sostenibilitat en projectes d’obres”, a què fa referència l’esmentada “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris
de sostenibilitat en projectes d’obres”.
D’acord amb el contingut del Decret d’Alcaldia publicat al núm. 29 de la Gaseta Municipal de Barcelona en data 10
de novembre de 2009, aquells projectes als que els hi sigui d’aplicació hauran d’incorporar a la documentació de
projecte una Memòria Ambiental. El contingut de la Memòria Ambiental abastarà, com a mínim, l’especificat en el
MANUAL BÀSIC PER A L’ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA AMBIENTAL ASSOCIADA ALS PROJECTES D’OBRES DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA (publicada conjuntament amb el Decret d’Alcaldia abans esmentat).

PROMOTOR:
BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
Departament de Gestió Territorial
Ajuntament de Barcelona
DIRECCIÓ PROJECTE BIMSA:
Oriol Bonet
Maria Moles
AUTOR DEL PROJECTE:
Projectes d’Enginyería i Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.
Persona de Contacte: Ivan Moraz i Balust (Enginyer Tècnic)
Direcció:
C/Indústria nº 339, Baixos
C.P. / Població:
08027 / Barcelona
Telèfon / Fax.:
93.420.29.10
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3. OBJECTIUS



L’objectiu de la redacció d’aquesta memòria ambiental es resumeix en els següents punts:
 Esmentar la normativa que cal complir en tots els aspectes a considerar
 Identificar i analitzar els impactes ambientals derivats del projecte i l’execució de l’obra
 Determinar les de mesures a incloure al projecte i l’obra que permetin reduir aquest impacte



4. NORMATIVA DE REFERÈNCIA
POBLACIÓ
 Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal, publicada al BOP de 22 de
maig de 1991
 Ordenança sobre la supressió de barreres arquitectòniques a la via pública, de 27 de març de 1979
 Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 19 de juny de 1999
 Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat
 Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. Decret d’alcaldia de
17 de maig de 1999
 Manual de bastides. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
RESIDUS
 Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 16 de juny de
1996. Títol VI, gestió de residus
 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció
 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció i enderroc
 Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i
enderroc
 Decret 92/1992, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg
de Residus de Catalunya
 Catàleg Europeu de Residus (CER) aprovat per la decisió 2000/532/CE, de la Comissió de 3 de maig,
modificada per les decisions 2001-118, 2001-119 i 573-2001
 Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus i Decret 219/2001
 Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus
 Ordre de 28 de febrer de 1989, per la que es regula la gestió dels olis usats (BOE 57), i de 6 de setembre de
1988, sobre tractament i eliminació dels olis usats (DOGC 1055)
MATERIALS
 Instrucció del formigó estructural (EHE)
 Mesura de Govern de política responsable de compra de fusta (desembre de 2003) i Decret d’Alcaldia per a
la compra responsable de fusta (juliol 2004)

Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal, publicada al BOP de 22 de
maig de 1991
Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. Decret d’alcaldia de
17 de maig de 1999

SOROLL I VIBRACIONS
 Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 16 de juny de
1996. Títol III. Contaminació acústica
 Proposta de modificació de l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà
 Llei 37/2007, de 17 de novembre, del soroll i Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la
desenvolupa.
 Reial Decret 524/2006, de 28 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel
qual es regulen les emissions sonores a l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure
 Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. Decret d’alcaldia de
17 de maig de 1999
SÒL I SUBSÒL
 Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal, publicada al BOP de 22 de
maig de 1991
 Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. Decret d’alcaldia de
17 de maig de 1999
HIDROLOGIA
 Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 16 de juny de
1996. Títol V. Sanejament d’aigües residuals i pluvials
 Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües residuals
 Directiva 2000/60/CE, DOCE de 22 de desembre de 2000, (Directiva Marc de l’Aigua)
 Real Decret 606/2003, de 23 de maig, de modificació del RD 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament del Domini Públic Hidràulic
 Real Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües
FLORA I FAUNA
 Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 16 de juny de
1996. Títol VIII. Zones naturals i espais verds
 Norma Granada aprovada per l’Ajuntament de Barcelona el 1992
PATRIMONI I PAISATGE
 Decret 78/2002 de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic
 Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà

ATMOSFERA, GASOS, POLS i OLORS
 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera
 Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als
municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de
23 de maig
 Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 16 de juny de
1996. Títol I. Protecció de l’atmosfera
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una amplada de pas inferior a 150 cm i, en cas de que s’hagi de preveure un pas de vianants tocant al límit
de l’obra, aquest es delimitarà amb tanques i senyalització adequada. Al marge d’aquestes voreres no cal
preveure passos de vianants ni de vehicles particulars dintre de l’àmbit.
Tots els vehicles de l’obra així com les zones de casetes i l’abassegament de materials i residus es
mantindran a dintre de l’àmbit de l’obra. Les característiques de l’àmbit permeten, així mateix, fer les
operacions de càrrega i descàrrega des de dintre de l’àmbit de forma que La interferència
amb els
carrers només serà per l’entrada i sortida de vehicles.
S’evitarà la circulació de vehicles d’obra fora de l’àmbit a les hores d’entrada i sortida de l’escola
ja
que, donada la proximitat a un centre escolar, en aquestes franges horàries es provoca una
acumulació
de vehicles privats i autobusos escolars principalment al límit oest de l’àmbit.

5. VECTORS D’IMPACTE AMBIENTAL
POBLACIÓ:
IMPACTE AMBIENTAL
Utilitat per la població
 Població beneficiada:
La intervenció, un cop executada, afecta directament als veïns dels edificis situats als edificis més
pròxims a la zona objecte del projecte i indirectament a tots els veïns del barri.
Els veïns dels edificis més propers es beneficien de la actuació al poder gaudir d’un nou espai de
lleure amb la presencia de noves àrees verdes.




Beneficis de la intervenció:
Creació d’espai d’estada
Augment de zones verdes
Millora de les condicions d’accessibilitat
Ordenació i millora de les xarxes de serveis



Control de plagues
No es preveu l’aparició de plagues ni durant l’execució de l’obra ni un cop acabada aquesta



Formació dels operaris
Es donarà als operaris formació ambiental i s’informarà de les especificacions contemplades a la
Memòria ambiental i Pla d’ambientalització elaborat del contractista per tal e que puguin donar
compliment a tots els aspectes relacionats amb l’execució de l’obra recollits en aquests documents

MESURES CORRECTORES

Accessibilitat un cop executades les obres:
Es preveu l’execució d’una zona d’estada envoltada de zona verda i arbrat. L’accés a aquesta zona es
realitzarà a través d’ almenys una camí que compleixi amb els criteris d’accessibilitat, es a dir, amb
pendents inferiors al 6%, paviment dur i amplades suficients.
Mesures bàsiques per minimitzar l’alteració de la població:
Com que un dels objectius principals del projecte es la recuperació del espai per als vianants, el
canvi d’us de la zona es considera una alteració positiva.
Durant el transcurs de les obres s’haurà de planificar l’accés i sortida de vehicles de l’obra pels carrers de
menys transit. Es senyalitzaran els accessos i zones destinades a l’abassegament de materials i residus.
Es prohibirà
l’accés a l’obra a tota persona aliena a la mateixa.
S’informarà als veïns de les
actuacions i s’atendran les consultes dels afectats que així ho requereixin. Tots els serveis que es
vegin afectats hauran de ser restituïts. Queda prohibit col·locar a les vies urbanes qualsevol tipus
d’obstacles, objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o
vehicles.


Planificació de l’execució de l’obra
L’àmbit del solar quedarà delimitat i afectat durant tot el temps d’execució però les actuacions puntuals
que puguin afectar a la mobilitat dels veïns (passos de vianants, restitució de bordons,etc)es reduiran i
delimitaran de forma aïllada i puntual.

Quantificació dels beneficis:
M² de zones d’estada: 291,60 m²
Nº d’arbres de nova plantació: 2 ut.
Avaluació de les barreres arquitectòniques
Accessibilitat abans de començar les obres:
L’espai lliure objecte de la intervenció no compleix, actualment, amb els criteris bàsics d’accessibilitat.





Avaluació del transit, accessibilitat de vianants i de vehicles:
Tant en la fase d’execució de l’obra com un cop finalitzat el projecte no es preveu cap tall de carrer
ni
afectacions rellevants de la circulació.
De la mateixa manera no queda afectada cap parada de bus ni cap altre mitjà de transport
públic.
No obstant en el transcurs de l’obra les voreres que limiten amb l’espai lliure es poden veure afectades en
la seva amplada per tal de garantir la seguretat dels
vianants. En cap cas
aquestes voreres deixaran

Alteració del benestar dels veïns i de l’activitat econòmica d’empreses


Avaluació de barreres arquitectòniques::
Es delimitaran amb tanques i senyalitzaran les zones destinades a l’abassegament de materials, a
l’abassegament de residus i a les zones de neteja. El contractista haurà de presentar a la Direcció
d’execució per la seva aprovació, una proposta dels punts escollits per totes aquestes activitats, la
gestió dels espais que es pensa aplicar i un estudi de restauració dels mateixos.
La informació a la població es canalitzarà a través dels representants de la població (Ajuntament,
associacions), mitjans de comunicació (radio, premsa) i s’atendran particularment les consultes dels
afectats que així ho
requereixin. Tots els serveis que es vegin afectats hauran de ser restituïts.Està
prohibit col·locar a les vies urbanes
qualsevol tipus d’obstacles, objectes, o fer-hi instal·lacions que
limitin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles, en especial les que dificulten els
desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la Llei 20/1991, de 25 de novembre,
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions serà el responsable
de
prendre i mantenir les mesures de seguretat adients, en especial el què es refereix a la vigilància,
delimitació, protecció, senyalització i il·luminació d’obstacles.
Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d'advertència de sortida
i
d’entrada de camions, de limitació de velocitat, als vials, a les distàncies reglamentàries.
Es
senyalitzaran els accessos de l'obra,
prohibint-se el pas a tota persona aliena a la mateixa, col·locant-se
en el seu cas els tancaments oportuns. El personal responsable de l’obra s’encarregarà - al seu càrrec - de
dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant als vianants a fi d’evitar accidents. Fora de l’àmbit
del
tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària d’obra, excepte a la reserva de
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada.
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Per raons econòmiques, l'obra es planificarà en el menor temps possible reduint, en conseqüència,
afeccions en fase d'execució




RESIDUS:

les

IMPACTE AMBIENTAL

Avaluació del transit, accessibilitat de vianants i de vehicles:
Els contenidors es situaran de forma que no dificultin el pas de vianants o vehicles ni la sensibilitat
de la
circulació. En qualsevol cas s’hauran de respectar els criteris d’amplada de pas dels passos de vianants
adaptats
Dins la zona de l’obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a l’execució
de l’obra. Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en
espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat per a aquest fi fora de l’obra. Les operacions
de
càrrega i descàrrega s’executaran dins de l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui possible,
s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de
l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les mesures següents:
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm., delimitant el camí per
tots
dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. Acabades les operacions de
càrrega
i
descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques i es netejarà el paviment.
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.
Caldrà estudiar les diferents afectacions de l’execució de l’obra, com ara desviaments de trànsit,
accessos.
És important que no apareguin problemes d'accés a cap punt de l'obra. És prohibit col·locar qualsevol
tipus d’obstacles o d’objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin, dificultin o facin perillosa la
lliure
circulació de vianants o
vehicles. Es reposarà adequadament la senyalització horitzontal
afectada i es construiran guals adaptats en els passos afectats per l’obra. Es tindrà especialment
cura
de no provocar barreres arquitectòniques durant l’execució
de l’obra. S’habilitarà un pas per
als
vianants. Es deixarà un pas mínim d’amplada per la vorera o per la zona
d’aparcament de la calçada,
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o cal envair el carril de circulació i desviar el trànsit
rodat, serà necessari col·locar les proteccions i la senyalització que correspongui i
contactar
prèviament amb Guàrdia Urbana.
Es prendran les mesures adients per fer compatible l’obra amb l’accés a equipaments i aparcaments
privats(senyalització, xapes metàl·liques per al trànsit rodat)
La programació de l’obra que es proposi haurà de tenir en compte les interferències a la població. En cas
de ser necessari es plantejaran els desviaments adequats, per tal de mantenir la
mobilitat de la
població afectada amb les adequades condicions de seguretat viària.
La construcció de l'obra es portarà a terme tenint en compte, en tot moment, les indicacions establertes
en l’Estudi de Seguretat i Salut.
Formació específica dels operaris:
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació
ambiental,
aprofitant,
per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris
de quina manera s’han de
comportar per donar compliment a les actuacions que es
proposin en
aquest punt. Aquestes formacions es faran
per cada subcontracta que entri nova a
l’obra i es
portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels
operaris conforme ha rebut aquesta
formació.

Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció
El projecte inclou un estudi de gestió de residus (Annex 16) que inclou la estimació de la quantitat de residus
d’obra i terres generats per la intervenció, les mesures de prevenció i minimització dels mateixos, la proposta per la
seva segregació i reutilització així com la detecció dels materials que puguin esdevenir contaminants. S’especificarà
així mateix el tracte que rebran les aigües residuals sanitàries procedents de l’obra
MESURES CORRECTORES
Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció


Segregació i gestió de residus:
La gestió dels residus generats a les obres es realitzarà d’acord amb el que disposa el Reial Decret
105/2008 d’1 de Febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició, la
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus de la
Generalitat de Catalunya.
Tanmateix, s’hauran de tenir en compte
les normatives i ordenances
d’àmbit local (ciutat de Barcelona).
La gestió dels olis usats es realitzarà d’acord amb l’Ordre de 28 de febrer de 1989 del Ministeri d’Obres
Públiques i
Urbanisme i l’Ordre de 13 de juliol de 1990, per la que es regula la gestió dels olis usats, a
més de l’Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i
eliminació dels olis
usats de la Generalitat de Catalunya.
La gestió de runes i altres residus de la construcció es realitzarà d’acord amb el que estableix el
Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de
runes i altres residus de la construcció.
El Contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i demés
materials d’obra,
estant específicament prohibit abocar-los en indrets externs a les àrees
habilitades per aquesta finalitat.
Per tant, els residus classificats com inerts (principalment terres i roques sobrants de les
excavacions)
s’hauran
de dipositar en els enclavaments habilitats com a tal, i autoritzats per l’Admi nistració
competent.
Pel que fa als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, assimilables als domèstics, es prioritzarà la seva
valorització en obra, essent necessari habilitar espais de recollida selectiva per a cada fracció, en indrets
de fàcil accés i separats de la resta de materials aplegats, degudament senyalitzats i identificats.
Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El
contractista
haurà de facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de
seguiment dels residus retirats, degudament complimentats.



Aigües residuals sanitàries de serveis d’obra:
Les aigües residuals sanitàries generades en la zona d’oficines i serveis de l’obra, s’hauran de sotmetre a
depuració,
quan pel seu enclavament sigui impossible connectar-les a la xarxa de clavegueram.
S’ha de definir l’empresa autoritzada de la gestió d’aquests residus al llarg de l’obra.
El contractista assumirà el sistema de tractament o les mesures oportunes per evitar la
contaminació provocada per l'ús de les instal·lacions de lavabos i dutxes. La proposta del
contractista haurà de ser aprovada
per la Direcció d’execució.
S’ha de garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament i regular els abocaments líquids a la
xarxa en funció de les seves característiques físico-químiques i la correcta execució de les
connexions
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Compra correcta i emmagatzematge adequat:
Els materials s’aniran portant a l’obra a mida que sigui necessària la seva utilització.
Els materials inerts, especialment els emprats a les capes de paviment, es podran portar
emmagatzemar a l’obra el temps necessari sempre que es garantitzi la seva conservació, i s’eviti
la
seva pèrdua i/o contaminació amb altres materials. La seva ubicació serà en tot cas dintre de l’obra
Els materials granulars i terres que s’emmagatzemin a l’obra durant un període de temps superior a una
setmana s’hauran de protegir amb plàstics per evitar la seva dispersió amb vent o pluja. LA
seva
manipulació s’haurà de fer amb mitjans manuals o mecànics de forma que es minimitzi
l’aixecament
de pols i escampament innecessari de material.
Els materials per les instal·lacions s’aniran igualment portant a l’obra a mida que sigui necessari el
seu
ús. En el cas d’emmagatzematge aquest es realitzarà sempre dintre del recinte de l’obra i es protegiran
de les inclemències del temps, especialment si son materials que poden alterar les
seves propietats a
causa d’aquestes.
Cal tenir en compte la possibilitat de robatoris de material emmagatzemat dintre de l’obra.
S’hauran de
tancar i senyalitzar adequadament les zones d’abassegament de material.

de servei a la xarxa de clavegueram. característiques físico-químiques i la correcta
execució de les
connexions de servei a la xarxa de clavegueram.
Davant la impossibilitat de connectar a la xarxa de clavegueram serà necessari instal·lar sanitaris
mòbils.
L'estudi de Seguretat i Salut contempla les instal·lacions necessàries pel personal de l'obra (menjador,
vestuaris, serveis).




Residus especials:
Els materials que poden esdevenir contaminants, es col·locaran en emplaçaments situats fora de
l’abast de les zones inundables per avingudes ordinàries. Aquesta mesura es fa extensible a la
resta de substàncies i materials
d’obra perillosos i potencialment contaminants que requereixin ser
emmagatzemats temporalment mentre durin les
activitats constructives.
Els principals residus perillosos que es generen en una obra solen ser, olis usats i lubricants, i en
menor proporció bateries, piles i restes de pintures.
Tots aquests materials s’hauran d’emmagatzemar separadament dels altres residus, en indrets
estancs i a ser possible, tancats (per ex. fora de les zones de trànsit; sobre superfícies impermeabilitzades
o cubetes de contenció; protegides de la pluja i raigs solars, casetes d’obra, bidons,
contenidors
específics) que evitin l’afecció del medi en cas de vessament o fuita accidental, i en enclavaments de
fàcil accés. Les fraccions
perilloses s’hauran d’etiquetar adequadament indicant la data d’inici de
l’emmagatzematge, donat que aquest no
podrà superar els sis mesos d’estada en obra.
Quedarà específicament prohibit el vessament directe dels olis i d’altres substàncies contaminants
en
aigües superficials, interiors, en aigües subterrànies, en la xarxa de clavegueram i en els sistemes
de
sanejament o evacuació de les aigües residuals.
Finalment, els residus perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El contractista
haurà de
facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de
seguiment dels residus retirats, degudament complimentats.
Formació específica dels operaris:
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació
ambiental i
garantir que coneixen els símbols de perillositat i interpretar les frases de risc. S’aprofitaran
les
reunions de Seguretat i Salut per informar als operaris de quina manera s’han de
comportar
per
donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada
subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels
operaris conforme ha rebut aquesta formació.

MATERIALS:
IMPACTE AMBIENTAL
Consum de materials


Principals materials emprats al projecte:
Donades les característiques del projecte, els principals materials utilitzats son els emprats a les
capes de paviment:
Terra vegetal  37,422 m³
Vorada de formigó  446,529 mts.
Formigó  328,815 m³
Mescles bituminoses  533,051 TN.



Optimització de l’ús de materials
S’optimitzarà l’ús de materials evitant retalls innecessaris i preveient les quantitats necessàries
abans de realitzar la compra. S’evitaran els escreixos i materials sobrants



Incorporació de materials que disposin d’acreditació de qualitat o similar
Es fomentarà l’ús de materials i productes amb certificats ambientals reconeguts en general.
Concretament però, serà obligat que els següents productes disposin d’acreditacions:
Fustes amb acreditació FSC



Plans de manteniment de les instal·lacions i dels seus components:
Les instal·lacions compliran amb els plans de manteniment inclosos als plecs de condicions dels
diferents departaments de l’Ajuntament de Barcelona.
Es preveu específicament al projecte el manteniment de la jardineria durant el primer any de plantació.
El projecte ha tingut en compte la utilització de materials de baix manteniment com son els
paviments
de formigó,
la utilització de materials granulars i, en el cas de les instal·lacions, la utilització
d’enllumenat a base de LEDs, de llarga vida útil



Sostenibilitat dels materials
El projecte preveu la utilització dels següents materials:
Reutilització de terres procedents de la mateixa obra
Àrids reciclats. Aquest contribueix a minimitzar l’impacte ambiental generat per l’abocament de
residus petris d’enderroc i a reduir el consum de recursos naturals
Formigó amb un percentatge d’àrids reciclats que disposin d’eco etiqueta reconeguda
Mescles bituminoses que incorporin un percentatge material reciclat
Betums de fabricació a baixa temperatura. Representen un avantatge ambiental derivat del menor
consum energètic per la seva producció
Fustes amb certificació FSC, acreditació concedida pel Consell d’Administració Forestal (Forest Stewardship
Council), que té com a objectiu, la gestió forestal ambientalment responsable, socialment
beneficiosa i
econòmicament viable.
Pintures amb eco etiqueta Tipus I
Cables conductors lliures d’halògens. Per reduir els problemes d’emissió de gasos nocius en cas
d’incendi. De la mateixa manera es fomentarà l’ús de materials amb les següents característiques:
Productes i materials de plàstic que incorporin plàstic reciclat i que disposin d’eco etiqueta
reconeguda
Mobiliari urbà que disposi d’eco etiqueta reconeguda. Mobiliari urbà que incorpori material reciclat
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MESURES CORRECTORES

ATMOSFERA:

Consum de materials

MESURES CORRECTORES





Compra correcta i emmagatzematge adequat:
Comprar sense escreixos i garantir les propietats dels materials emmagatzemats perquè no es malmetin
contribueix
a minimitzar el consum de materials.
El contractista haurà de vetllar per realitzar les compres ajustades a les necessitats del projecte i
s’haurà de
reservar una zona de l’obra per emmagatzemar els materials garantint les seves
propietats i ordre fins al
moment de l’aplicació. Per altra banda, s’hauran de planificar
correctament les compres i gestionar els estocs
per minimitzar el temps d’emmagatzematge i
evitar així que els recursos es transformin en residus.
Manipulació i transport adequat:
El contractista haurà de vetllar perquè els materials es manipulin amb cura, utilitzant les eines adequades
en cada cas. Els carretons i palets s’hauran de carregar de forma adequada per tal
que el transport no
representi un perill potencial per a la seguretat dels treballadors i els materials no
es malmetin.
Una part dels residus generats a les obres són conseqüència d’una incorrecta manipulació i fruit
d’un
transport inadequat.



Sostenibilitat dels materials:
Es prioritzarà l’ús de materials amb eco etiquetes reconegudes davant altres materials que no disposin
d’aquesta acreditació.
En quant a les etiquetes ecològiques cal tenir en compte:
Etiquetes ecològiques Tipus I (assenyalen un benefici ambiental i estan verificades per tercers)
El distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és una eco etiqueta tipus I. La seva obtenció està
regulada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i es basa en el compliment d’uns criteris
ambientals específics per
producte o categoria de productes i uns criteris generals (compliment de la
legislació ambiental).
Les categories de productes existents on podrien encaixar els materials que s’empren habitualment a les
obres són: productes de fusta; productes prefabricats de formigó amb material
reciclat; productes
d’àrid reciclat; productes de plàstic reciclat.
Una altra etiqueta tipus I és l’Etiqueta Ecològica Europea, i al mercat es poden trobar, entre d’altres
productes, pintures i vernissos per a interiors.
Etiqueta ecològica Tipus II (assenyalen un benefici ambiental i no estan verificades per tercers. Són
auto-declaracions que fan els propis fabricants).
Etiqueta ecològica Tipus III (no tenen perquè assenyalar un benefici ambiental, la seva finalitat és
la
d’explicar els impactes d’un producte durant el seu cicle de vida, sigui bo o dolent; sí estan
verificades
per tercers).
Es prioritzarà l’ús de materials amb eco etiquetes Tipus I davant les de Tipus II i III i les de Tipus II
davant les de Tipus III.



Formació específica dels operaris:
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació
ambiental i
coneixen els símbols de les eco etiquetes i propietats i condicions d’emmagatzematge i utilització dels
materials.

Emissió de gasos i pols


Controlar les emissions de CO2 i substàncies tòxiques
Les mesures introduïdes al projecte en quant a la selecció de material provoquen una reducció de les
emissions de CO2 respecte als utilitzats tradicionalment
El personal d’obra treballarà amb l’equip adequat i aquest sestarà homologat per tal que no es
produeixin les emissions.
Durant el procés de l’execució de l’obra es produiran projeccions de poliuretà, emulsions o betums, que
poden emetre substàncies tòxiques (CFC, COV,) que poden tenir un perjudici per les persones
i
per
l’entorn proper de l’obra.



Es preveu l’emissió de gasos de CO2 per part de la maquinària de l’obra. El volum de gasos vindrà
determinat en funció de la maquinària específica que utilitzi el contractista adjudicatari. No obstant, a
partir de les partides de projecte previstes, i en base al mòdul mediambiental del TCQ, s’ha fet una
estimació d’aquests valors. S’adjunta a continuació taula resum associada a la maquinària de l’obra:
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Disminució de la pols generada per l’obra
Sempre que sigui possible, s’evitarà la generació de pols mitjançant regs o altres sistemes.
L’amassament del formigó o del morter es farà amb la formigonera i mai directament sobre el paviment o
la rasa. Les caixes dels camions que transportin materials que puguin generar pols es cobriran amb lones
en tots els recorreguts (interns i externs a l’obra). Es cobriran amb lones les superfícies
dels
aplecs
provisionals. Es faran recs periòdics d’aquelles parts de l’obra on es produeixin grans volums de pols.
S’han de rentar les rodes dels vehicles d’obra per tal d’evitar generar pols.
Realitzar aspiracions localitzades de pols en el tall de materials i en la mesura que sigui possible.
Durant dies de fort vent no es realitzaran activitats de moviment de terres. El tall de peces ceràmiques i/o
hidràuliques es farà, prioritàriament amb guillotina o, altrament, amb maquinària prevista de via humida.



Formació específica dels operaris:
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental,
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà els operaris de
quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es
proposin en aquest
punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a
l’obra i es portarà un
seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha
rebut aquesta formació.
Disposar de màquines que realitzin escombrats periòdics del sòl juntament amb els rentats.
Tancar els elements necessaris pel transport de materials (cintes transportadores) mitjançant carenats o
ruixar el material transportat.

Les obres amb durada superior a 3 mesos hauran de disposar d’un servei ambiental amb formació
i
experiència acreditada en acústica que realitzarà un seguiment periòdic de l’impacte acústic de
l’obra. Haurà de seguir el “Procediment per l’autorització d’actuacions d’obres sorolloses i/o fora d’horari,
que tinguin
lloc a la Ciutat de Barcelona” i presentar-lo als Departaments encarregats de la concessió de
les
llicències d’implantació a l’espai públic qualsevol actuació relacionada amb
l’execució de les
obres que:
superin els llindars màxims permesos per la normativa vigent en matèria acústica, en període diürn,
durant més
de set dies i/o que generi un increment igual o superior a 10 dB(A) sobre el nivell guia de la
zona a una distància de
dos metres de les obres
per llurs característiques o per l’afecció que comporten a la ciutat, no es puguin executar durant
l’horari establert o entre setmana tot i treballar, dins l’horari establert, s’executin a prop d’equipaments
d’alta sensibilitat, entenent
per
aquests:
escoles, escoles bressol, equipaments sanitaris,
biblioteques, i residències de gent gran.


Horari de l’obra:
L’horari de funcionament de la maquinària utilitzada en els treballs a l’espai públic i en les obres de
construcció es fixa entre les 8 i les 20 hores de dilluns a divendres, allargant-se fins les 21h els treballs que
no utilitzin maquinària. Les obres de serveis i canalitzacions però, tenen fixat el seu horari
d’actuació
entre les 8 i les 18 hores.
Fora d’aquest horari, només es permet executar, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament, que haurà d’estar
disponible a
peu d’obra:
Les obres que s’hagin d’executar urgentment amb la finalitat de restablir un servei essencial per als
ciutadans, com ara el subministrament d’electricitat, d’aigua, de gas i de telèfon, i els serveis relacionats
amb l’ús i la difusió de les noves tecnologies fins al moment que s’aconsegueixi restablir
el
servei avariat
Les obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones i els béns. Els
treballs posteriors de restitució a l’estat original de la via pública s’ajustaran a l’horari normal de
treball a l’obra.
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden
produir sobre la circulació, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en una data i
horari específic.



Formació específica dels operaris:
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació
ambiental,
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà
als operaris
de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin
en
aquest punt. Aquestes formacions es faran
per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es
portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta
formació.

Emissió d’olors




Disminució de les molèsties per olors:
Es contemplarà el fet que en cas d’haver de realitzar una activitat que pugui provocar una
contaminació odorífera, s’informarà prèviament a la població propera al respecte.
En quant a les aigües residuals, es prendran les mesures correctores necessàries segons les
establertes per la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua.

elevada
indicacions

Formació específica dels operaris:
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació
ambiental,
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de
quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt.
Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment
amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.

Impacte acústic. Emissió de soroll i vibracions


Disminució de les molèsties per vibracions i soroll:
Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims establerts en la Llei
de protecció contra la contaminació acústica. S’entén per soroll produït per les activitats, el
que
prové de les màquines, les instal·lacions, les obres.
En tot cas, de forma voluntària i si la direcció d’execució ho requereix, es podrà realitzar una lectura dels
nivells sonors per tal de comprovar que l’activitat de construcció no genera un soroll superior al fixat en
la normativa vigent. En cas que es superin els nivells sonors establerts, es
demanarà
el
permís
corresponent.
Totes les màquines que treballin a la via pública hauran de complir els següents requeriments: certificat
d’homologació CE o certificat de conformitat CE i placa en la qual s’indiqui el nivell
màxim de potència
acústica. Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública hauran de tenir un nivell de potència de
com a màxim 95 dB. En el cas que l’obra tingui una durada prevista superior a 3 mesos, s’haurà de
substituir per una escomesa elèctrica.

SÒL I SUBSÒL:
MESURES CORRECTORES
Ocupació del terreny


Netedat de l’obra:
Es procurarà que els voltants de l’obra estiguin nets de restes de materials i fang. Es controlarà que
les
rodes dels vehicles que entren i surtin de l’obra no embrutin de fang, restes de formigó, l’entorn de
l’obra. Aquesta prescripció implica que la pròpia obra es trobi en correctes condicions de neteja, ja
que
és la millor garantia per minimitzar les afeccions a l'entorn exterior.
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Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació
aprofitant,
per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà
de quina manera s’han de
comportar per donar compliment a les actuacions que es
aquest punt. Aquestes formacions es faran
per cada subcontracta que entri nova a
portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels
operaris conforme ha
aquesta formació.
Existència de capa de terra vegetal

En general, s’han de prendre les mesures necessàries perquè, en cessar l’exercici de l’activitat, s’eviti
qualsevol risc de contaminació i perquè el lloc de l’activitat quedi en un estat satisfactori, de tal manera
que l’impacte ambiental sigui el mínim possible respecte l’estat inicial en què es
trobava.
Les
operacions de càrrega i descàrrega
hauran de fer-se, amb precaució, evitant sorolls innecessaris i es
deixaran nets els espais utilitzats.






Restauració i condicionament del terreny ocupat:
Finalitzades les obres, es retiraran les instal·lacions, elements i materials, deixant tots els espais
ocupats per
les obres en la mateixa situació en què es troba el seu entorn.
L’adjudicatari de les obres o el titular de la llicència repararà, al seu càrrec, els desperfectes
ocasionats
per les obres.
Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn de l’obra que hagin resultat malmesos durant el
termini de l’execució de les obres, seran reposats a càrrec del contractista, amb elements de
qualitat similar a la inicial i es col·locaran d’acord amb la Instrucció de l’Alcaldia sobre la
instal·lació
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat. La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les
característiques i dimensions mínimes indicades a
l’Ordenança sobre obres i instal·lacions de serveis
en el domini públic municipal.
La reposició dels elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres hauran de
ser completades en el moment de finalitzar les obres.
Els guals de caire provisional, s’hauran de demolir un cop executada l’obra, havent de restaurar i
condicionar la zona ocupada a les seves característiques originals. Tanmateix, s’haurà de
reconstruir
la zona modificada
provisionalment a les seves condicions inicials.
La reposició d’arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb la Direcció de Servei d’Inversions i
Espai vial i la Direcció de Serveis d’Espais Verds de l’Àrea de Medi Ambient.
Delimitació de l’obra:
Les casetes i els contenidors es col·locaran a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
Si
per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran en el pla de seguretat les àrees
previstes per a aquest fi.
L’obra s’ajustarà al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi s’haurà d’informar,
documentar i aprovar prèviament, d’una manera preventiva. Les tanques d’obra delimitaran el
perímetre de l’àmbit de l’obra
Només s’admetrà temporalment el desplaçament de tanques per fer treballs de càrrega i descàrrega de
material, reduint-se la zona afectada al mínim imprescindible per fer aquesta tasca
i exclusivament en l’
interval de temps en què es realitzin.
Les tanques seran metàl·liques i validades pel coordinador de seguretat i salut i/o director de l’obra.
En
cap cas no s’admetrà la cinta plàstica. El contractista vetllarà pel correcte estat de les tanques i
del
tancament. El tancament tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i l’accessibilitat als contenidors de
recollida d’escombraries.
El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits, publicitat
il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.
Les tanques estaran alineades i unides entre si.
Si l’obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, aquestes tapes estaran envoltades
per
tanques i degudament senyalitzades.
El tancament de l’obra s’estén a la zona on es realitzen els treballs i a la zona destinada a
emmagatzematge
d’accessoris, utillatge, maquinària, casetes i contenidors.
Formació especifica dels operaris:



ambiental,
als operaris
proposin en
l’obra i es
rebut

Reutilització de la terra vegetal:
Durant l’execució de l’obra es buscarà un lloc d’acopi temporal d’aquesta terra, per la seva
utilització
posterior. D'aquesta manera s’aconsegueix poder comptar amb una terra excel·lent per la reposició en
zones de futur enjardinament. Per tal que així sigui, l’apilament es realitzarà amb la
terra esponjada:
no s’ha de compactar ni passar-hi maquinària per sobre i l’alçària màxima de les piles serà
de
2m.El
substrat de terra vegetal, s’extreu del propi emplaçament d’obra. En el moment de l'excavació es separa la
capa orgànica de la resta de terra de capes inferiors.

Gestió de moviments de terres: sobrants i préstecs


Gestió correcta dels sobrants de terra:
En tots els casos serà d’obligat compliment que el responsable de realitzar el moviment de terres
justifiqui el
destí final dels sobrants mitjançant albarà de l’abocador autoritzat o document escrit de
l’empresa que les ha rebut.



Amuntegament de terres:
No es poden acumular terres en l’àmbit de domini públic. Les terres que puntualment surtin de
l’execució de l’obra es dipositaran temporalment en contenidors homologats i un cop plens, es
retiraran a l’abocador sense que sobresurtin més de 0,30m
Els contenidors, quan no s’utilitzin o estiguin plens, hauran de ser retirats el mateix dia.



Reutilització dels materials sobrants:
En cas que les terres siguin aprofitables, haurà de quedar constància en un document escrit, el volum i el
lloc on aniran a parar aquestes terres.

Afectació a les propietats físiques del sòl


Evitar canvis en la qualitat del sòl durant la construcció:
En general, des de l’inici de l’obra s’ha d’evitar l’abocament o abandó d’objectes, de residus o altres
deixalles fora dels llocs autoritzats, especialment cal estudiar la possible contaminació del sòl
per
l’abocament de productes
contaminants procedents de la maquinària, vehicles i de les
operacions
amb formigó.
Els sòls que allotjaran la maquinària hauran d’estar impermeabilitzats de tal manera que s’eviti la
transmissió
de substàncies de diferent naturalesa cap al terreny. Per tant, les operacions de
manteniment (canvis d’oli,
aplicació de lubricants, desgreixants) s’hauran d’executar sobre
aquestes plataformes, que disposaran a més d’un sistema de drenatge o canaleta amb pendent
suficient com per a transportar per gravetat els líquids residuals
generats
cap a una arqueta
de
recollida, impermeabilitzada i estanca, que acollirà finalment aquests residus.
En qualsevol cas, s’evitarà el vessament i l’escorrentia d’olis i greixos, i demés residus líquids tòxics
procedents
del parc de maquinària, fora de dita superfície impermeabilitzada.
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L’aboc ament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. La neteja de cubes, com a tal, es farà
a la
planta. A
l’obra únicament es podrà autoritzar la neteja de les canaletes de les cubes dels
camions i, per fer-ho, s’adequarà un espai a l’obra, degudament senyalitzat. L’aigua resultant del
rentat de canaletes s’utilitzarà preferiblement, com a rec pel curat del formigó.
Si es condiciona un recipient per abocar-hi les aigües de neteja i el material sobrant (ubicat en un
lloc
concret i
senyalitzat), haurà d’estar impermeabilitzat. Al final de l’obra, o quan el recipient
estigui ple, es gestionarà el
residu mitjançant un gestor autoritzat.
En el cas que no fos possible el compliment d’aquesta prescripció, es demanarà constància per
escrit de què les
restes de formigó han estat abocades en instal·lacions adients (a la pròpia central
o en un centre específic
mitjançant cubes de decantació).
S'evitaran abocaments incontrolats de restes d’obra: neteja de formigoneres, olis, greixos, restes de
manteniment de maquinària, additius.
Es revisarà que la maquinària que treballa a l’obra no té fuites d’oli; en cas contrari s’haurà
d’obligar a
parar fins a
la seva reparació. Si durant les obres es detecta un vessament subsuperficial, es procedirà
a sanejar el sòl afectat substituint-lo per material granular.
En cas que els canvis d’oli els realitzi una empresa autoritzada es conservaran els vals conforme
aquests
canvis s’han realitzar en una zona condicionada.
Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram s’establirà un seguiment
específic
durant el desenvolupament de l’obra.
Tots el vehicles i màquines que s’utilitzin estaran al corrent de les inspeccions tècniques que els
pertoquin.
Abans d’iniciar les obres cal realitzar un estudi de la naturalesa del terreny afectat per l’obra analitzant la
seva aptitud i estabilitat en front de les sol·licitacions previstes, tant temporals durant
l’execució
com definitives durant l’explotació de l’actuació prevista, així com la seva agressivitat potencial.
Caldrà
estudiar els
antecedents sobre l’ús del sòl, especialment per analitzar la seva
possible
contaminació i, cas de ser necessari, preveure les mesures per a la seva descontaminació.


Formació especifica dels operaris:
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació
aprofitant,
per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà
de quina manera s’han de
comportar per donar compliment a les actuacions que es
aquest punt. Aquestes formacions es faran
per cada subcontracta que entri nova a
portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels
operaris conforme ha
aquesta formació.

Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua.
Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terra i pels processos constructius,
solen estar
molt relacionats amb possibles alteracions sobre la claredat i la qualitat les masses
d’aigua. En aquests casos, a
més del perill d’arrossegament de sòlids, l’execució de l’obra pot
provocar també efluents que arribin a superar els límits permesos per la legislació vigent i si s’aboquen
sobre els medis receptors, afectar negativament la qualitat
ecològica de l’entorn.
D’altra banda, certes operacions de manteniment de la maquinària (canvis d’oli, rentat de
formigoneres.) generen residus que poden resultar força contaminants si no es gestionen
correctament.
Totes a questes activitats requereixen l’aplicació de mesures preventives adaptades a la tipologia
d’afecció potencial i a les característiques implícites a cada obra.
Durant la fase de moviment de terres en qualsevol tipologia d’obra, apareixen talussos i/o noves
superfícies desprotegides que poden patir fenòmens erosius en el cas de produir-se pluges
intenses.
Aquestes situacions poden arribar a provocar importants acumulacions de sediments en
la
xarxa de drenatge propera si no s’estableixen mesures preventives al respecte.


ambiental,
als operaris
proposin en
l’obra i es
rebut

MESURES CORRECTORES
Afectació dels sistemes de drenatge superficials
Evitar canvis en la qualitat i drenatge de les aigües de la xarxa de drenatge durant la construcció
Tan sols es podran abocar efluents directament al clavegueram si es compleixen els valors
establerts
per les legislacions vigents
En el cas d’utilitzar processos que generin llots, beurades, resines, s’haurà de disposar a l’obra d’algun
element, que permeti el tractament físic o químic previ al seu aprofitament. En última
instància, si
les aigües no poden abocarse a clavegueram, hauran de ser eliminades mitjançant
camió
cisterna i gestionades per un gestor autoritzat. En
aquest últim cas, el contractista haurà d’aportar
l’acreditació de l’empresa gestora i la documentació de
seguiment de les aigües
residuals
que informin sobre el correcte destí i tractament de les mateixes.

Garantir el drenatge de l’aigua per evitar el risc d’inundació
Quan les obres es desenvolupin en indrets amb molta probabilitat d’episodis plujosos torrencials,
caldrà avaluar la necessitat de construir bay-passos de seguretat o corredors alternatius per a
prevenir possibles desajustos, desbordaments o, també, errades en el sanejament.

Afectació dels sistemes hídrics subterranis


HIDROLOGIA:



En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions potencialment
contaminants del medi hauran de disposar de mecanismes preventius que evitin
alterar
les
condicions originals de l’entorn per
possibles fuites o vessaments incontrolats.
D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminantment prohibit
realitzar operacions
de neteja de vehicles i maquinària d’obra, en el clavegueram proper a la
zona, essent necessari efectuar dita
operació en el recinte del parc de maquinària en les àrees
habilitades per a tal activitat, mitjançant l’ús de
mànegues
En cas que sigui necessari, s’adoptaran les mesures oportunes per tal de protegir el sòl de l’erosió
canalitzant
correctament l’escorriment de les aigües pluvials i si la xarxa a connectar-ho permet
prèvia autorització de la

Evitar canvis en la qualitat, quantitat i drenatge de les aigües subterrànies durant la construcció:
Quan no sigui possible evitar l’afectació caldrà tenir present el que es disposa a l’art 102 de
l’Ordenança
General
del Medi Ambient Urbà de la Ciutat en el sentit que queda prohibit
l’abocament
al
clavegueram de les aigües
bombejades des del subsòl quan puguin aprofitar-se pels
serveis
municipals.
D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminantment prohibit
realitzar operacions
de neteja de vehicles i maquinària d’obra en el clavegueram proper a la
zona, essent necessari efectuar dita
operació en el recinte del parc de maquinària en les àrees
habilitades per a tal activitat, mitjançant l’ús de
mànegues.
Totes les actuacions al subsòl es faran de manera que no afectin els sistemes hídrics subterranis pel qual
inclouran un estudi de les condicions hidrogeològiques i incorporaran les mesures per a no
afectar-lo.
En qualsevol cas caldrà un informe previ favorable del Departament d’Abastament sobre
l’afectació
als
aqüífers, de les mesures correctores adoptades i del possible aprofitament de l’aigua bombejada.
Els projectes hauran d’incorporar les actuacions previstes al Pla d’aprofitament dels recursos hídrics
alternatius a l’àmbit de l’obra.
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Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terra i pels processos constructius,
solen estar
molt relacionats amb possibles alteracions sobre la qualitat i la quantitat de les masses
d’aigua.
D’altra banda, certes operacions de manteniment de la maquinària (canvis d’oli, rentat de
formigoneres) generen residus que s’infiltren al terreny i que poden resultar força contaminants si no
es gestionen correctament.
Garantir el de l’aigua per evitar l’assecament de pous i aqüífers, o també per evitar el risc d’inundació.
Preveure fluctuacions extraordinàries del nivell freàtic:
En el cas de que per a l’execució de les obres, temporalment sigui necessari extraure aigua del subsòl
caldrà justificar
que s’han adoptat les mesures constructives més adients per a minimitzar les
extraccions i, en qualsevol cas caldrà justificar que no es produeixen fenòmens de subsidència a
l’entorn de l’obra ni impactes negatius en els aprofitaments existents.
Consums d’aigua




FLORA I FAUNA:
MESURES CORRECTORES

Estudiar la possibilitat d’ús d’aigua subterrània o d’aprofitament d’aigua de pluja per l’execució de l’obra:
S’utilitzarà, sempre que sigui possible, aigua no potable per les activitats d’obra, pel que caldrà
definir les possibilitats d’ús d’aigua subterrània, sigui de la pròpia obra, sigui mitjançant la xarxa
municipal de distribució d’aigua no
potable, per tal d’aprofitar-la en les diferents activitats d’obra que
necessitin aigua. En qualsevol cas caldrà
disposar de les corresponents autoritzacions
Reducció del consum d’aigua:
En l'execució de l'obra es realitzarà, periòdicament, un seguiment del consum d'aigua real,
procurant
ajustar-lo a
les necessitats raonables. Es farà una comparativa de consums d’aigua per
les mateixes
activitats, per tal de poder
fer una avaluació del consum de cada unitat d’obra. Cal
utilitzar
l’aigua de manera racional, eficaç i eficient. Es tracta de conèixer el consum i detectar desviacions
no
justificades. S’han d’establir mesures de foment per l’estalvi d’aigua.
Les unitats d’obra afectades són, principalment, les relacionades amb la compactació de terres,
regs
periòdics de l’entorn de l’obra i el curat del formigó (in-situ).



Formació especifica dels operaris:
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació
aprofitant,
per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà
de quina manera s’han de
comportar per donar compliment a les actuacions que es
aquest punt. Aquestes formacions es faran
per cada subcontracta que entri nova a
portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels
operaris conforme ha
aquesta formació.
ENERGIA:



Es seleccionaran aquells elements que tinguin un consum energètic inferior
Les obres que afectin la calçada o que es trobin en carrers amb enllumenat públic insuficient, requeriran
senyalització lluminosa en tot el perímetre tancat.
Formació especifica dels operaris:
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació
ambiental,
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà
als operaris
de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin
en
aquest punt. Aquestes formacions es faran
per cada subcontracta que entri nova a
l’obra i es
portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta
formació.

ambiental,
als operaris
proposin en
l’obra i es
rebut

MESURES CORRECTORES

Afectació a les comunitats animals i/o vegetals


Realitzar mesures per minvar l’afectació a les comunitats vegetals:
En cas que sigui necessari el trasplantament o la retirada d’arbres per a l’execució de l’obra, cal
coordinar prèviament l’operació junt amb la Direcció de Serveis d’Inversions i Espai Vial de l’Àrea
de
Medi Ambient i seguir, en tot moment, el protocol de retirada establert per la Direcció de Serveis
d’Espais Verds.
5 dies abans d’efectuar el trasplantament o retirada de l’arbrat afectat per l’obra s’ha d’informar, a
nivell de porteria, els veïns limítrofs, seguint el model de comunicat corporatiu facilitat per la Direcció de
Serveis d’Espais Verds.
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà per
què els escocells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles,
escombraries i runa. S’haurà de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer
normalment
des de l’exterior de la zona d’obres. Els escocells que quedin inclosos dins l’àmbit
d’estrenyiment de
pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície
sigui contínua i
sense
ressalts. Els troncs dels arbres estaran protegits, si s’escau, per taulons de fusta de
2m
d’alçària
i
lligats exteriorment
Si la Direcció de Serveis d’Espais Verds ho considera oportú, prèviament a l’execució de les obres i
a
càrrec del promotor o contractista, els arbres i plantacions afectats seran traslladats al lloc que
es
determini.
Les operacions seran realitzades per la Direcció de Serveis d’Espais Verds o, en cas de fer-se per
empreses externes, supervisades per aquesta Direcció
És obligatòria la reposició de tots els arbres i plantacions que hagin quedat afectats per l’execució
de
les obres. En qualsevol cas, s’haurà de complir el que preveu la Norma Granada.
La reposició d’arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb la Direcció de Serveis d’Espais Verds.

Consum energètic




Ús de maquinaria eficient i registre de consums:
El contractista al llarg de l’obra ha de dur a terme un registre dels consums energètics per tal de
prendre mesures correctores en cas que s’observin consums desmesurats. Al mercat hi ha equips
elèctrics amb motors d’arrencada progressiva mitjançant variadors de freqüència o bé motors
d’alta eficiència que redueixen el consum energètic i que en cas que es consideri oportú poden
ser
requerides al contractista.
Col·locar elements d’il·luminació eficients:
Aquesta senyalització lluminosa serà operativa en hores de foscor.
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Únicament es podran realitzar trasplantaments d’arbres durant el període indicat per cada una de les espècies
a trasplantar:
Caducifolis de clima fred: hivern
Perennifolis de fulla ampla: final d’hivern i final d’estiu (abans de la brotada primaveral i de tardor)
Perennifolis de fulla estreta (coníferes i resinoses): final d’hivern i final d’estiu (abans de la brotada
primaveral i de tardor)
Espècies de climes càlids, palmeres i afins: primavera i començament d’estiu (preferentment palmeres i
similars)
 Realitzar mesures per minvar l’afectació a les comunitats animals:
Cal tenir amb compte l’estació reproductora de la fauna. Per aquest motiu és important planificar un
calendari d’obres que eviti coincidir amb aquest període reproductor. En general, i sempre que sigui
possible, caldrà acotar les actuacions fora del període comprès entre l’1 de març i l’1 d'agost. Ara bé, en
funció de la tipologia de l’àmbit geogràfic i de la fauna, pot precisar-se aquest període amb més detall.
PAISATGE:
MESURES CORRECTORES
Impacte visual de l’obra




Excepte el cartell d’obra, la possible col·locació d’altres rètols o cartelleres es regirà per l’Ordenança dels
usos del paisatge urbà i haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament.
Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge, les activitats auxiliars, no creïn un impacte visual
important ni afectin a la població, tant interna com externa al recinte.
El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits, publicitat il·legal i
qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.

Per últim, en l’Annex Nº24, corresponent a l’Annex Mediambiental, s’adjunta la Guia d’Ambientalització de
l’execució d’obres a la ciutat de Barcelona.

Autor del Projecte

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
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Es redacta el present document a fi i efecte que BIM/SA pugui fer el seguiment de l’actuació (fase de projecte i
d’obra) i donar compte del grau de compliment i d’aplicació de la “Instrucció Técnica per a l’Aplicació de Criteris de
Sostenibilitat en Projectes d’Obres”, amb l’objectiu d’especificar les respostes i solucions que el projecte dóna per a
cadascun dels criteris de sostenibilitat exposats per la Instrucció Técnica.
2. REDACCIÓ DE PROJECTES D’URBANITZACIÓ
CONCEPTE
1

2

3

Compliment del
Decret per a
l’ambientalització de
les obres

Incorporació de
criteris generals
d’autosuficiència
energètica i ambiental
Compliment de la
Instrucció tècnica per
a l’aplicació de criteris
de sostenibilitat en la
fusta

SI

NO

NO
ESCAU

COMENTARIS
Atès que el pressupost del projecte és
superior a 450.000 €, i no està subjecte a
Avaluació d’Impacte Ambiental, el projecte
inclou dins del Document Núm. 5 una
Memòria Ambiental, redactada seguint el
“Manual Bàsic per a la elaboració de la
memòria ambiental associada als projectes
d’obres de l’Ajuntament de Barcelona.



S’incorporen mesures com la utilització de
LED´s en els elements d’enllumenat.



S’ha donat compliment a la Instrucció
Tècnica de la Fusta havent incorporat en el
projecte l’Informe corresponent.



3. CRITERIS DE MÀXIMA AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA
CONCEPTE

SI

NO

NO
ESCAU

1

Minimització dels
consums energètics

2

Maximització de
l’autoproducció
energètica



3

Càlcul dels costos
totals de propietat
(CTP)



COMENTARIS
S’incorpora la utilització de LEDs en els
elements d’enllumenat i la regulació de les
línies.



No hi ha cap element d’autoproducció
contemplat en el projecte.
No ha estat possible calcular el CTP, atès
que es desconeixen els costos de
manteniment i d’explotació anuals
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4. CRITERIS RELATIUS A ELEMENTS URBANS
CONCEPTE
1

Incorporació dels
criteris de sost.
ambiental i social
definits en la
Instrucció d’Alcaldia
relativa als elements
urbans de la ciutat de
Barcelona

SI

6. CRITERIS RELATIUS A L’AUTOSUFICIÈNCIA HÍDRICA
NO

NO
ESCAU

COMENTARIS

CONCEPTE

Pel que fa a nivell ambiental, s’ha
incrementat la superfície verda en l’àmbit
del projecte, mitjançant nous arbres.

1



1

2

SI

Connectivitat dels
espais verds
(desplegament de la
xarxa de corredors
verds urbans)

NO

NO
ESCAU





2

Ús d’aigües freàtiques



3

Optimització de
sistemes de reg en
zones verdes

4

Selecció d’espècies
amb poques
necessitats hídriques

CONCEPTE
1

3

Augment de la
biomassa de la ciutat



Hi ha un increment de la superfície d’àrea
verda de l’àmbit.

4

Permeabilització del
sòl en l’espai públic



Hi ha un increment de la superfície d’àrea
verda de l’àmbit i, per tant permeable de
l’àmbit.



Les espècies que s’han seleccionat per
l’arbrat són espècies adaptades a les
condicions existents.

6

Enriquiment del verd
existent i foment de la
funció d’hàbitat

7

Ampliació del volum
de sòl i de la seva
qualitat als arbres
viaris







COMENTARIS
No existeix cap sistema de drenatge urbà
sostenible.

No es contempla.
No es contempla.

Plantació de Platanus Hispànica



7. CRITERIS A FAVOR DE L’ECONOMIA CIRCULAR

L’àmbit del projecte no se situa a l’entorn
de cap corredor verd urbà.



Mesures de control de
la flora exòtica i
invasora

NO
ESCAU

COMENTARIS

Diversificació
d’espècies d’arbrat i la
seva selecció en
funció dels serveis
ambientals que
ofereixen

5

NO

Utilització de
tècniques de drenatge
urbà sostenible
(TEDUS)

5. CRITERIS RELATIUS A LA BIODIVERSITAT
CONCEPTE

SI

Les espècies designades per a la substitució
d’elements existents o per a noves
plantacions s’adeqüen al Pla de l’Arbrat de
Barcelona (2017-2037) que respon a criteris
d’assegurament de la biodiversitat a la
ciutat.

2

3

Hi ha un increment d’espècies d’arbrat.
4
L’actuació a desenvolupar en el present
projecte no contempla actuacions
associades a la xarxa de clavegueram, sota
superfície i, per tant, no fan possible aquest
aspecte.
5

Ús d’àrids i altres
materials de
construcció que
incorporin un
percentatge de
material reciclat

SI

NO
ESCAU

COMENTARIS
El projecte contempla l’ús d’un percentatge
d’àrids reciclats.



Ús de materials
construc.,
fotocatalítics per
reduir la presència de
NOx a l’aire
Ús de materials
construc. que
compleixin els criteris
que estableix alguna
de les ecoetiquetes
tipus I

NO



Aquest tipus de materials no s’han
contemplat en el present projecte.

Les fustes per als bancs previstos com a
nou mobiliari urbà hauran de tenir
l’etiquetatge FSC.



Exclusió de
tractaments de
superfícies o
tractaments
fitosanitaris
determinats amb un
impacte ambiental o
sobre la salut elevat

De forma general el projecte no contempla
tractaments de superfícies amb un impacte
ambiental elevat.



Valors de l’energia



No s’ha tingut en consideració en la
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CONCEPTE

6

SI

NO

NO
ESCAU

COMENTARIS

grisa de materials de
construcció que inclou
la base de dades
BEDEC de l’ITEC

redacció del present projecte.

Criteris relacionats
amb la durabilitat i el
manteniment, inclosa
la selecció que se’n fa
en funció de l’ús,
el dimensionament
adequat o les
possibilitats de
reutilització que té

En el present projecte s’han considerat
criteris de durabilitat i d’optimització del
manteniment de les instal·lacions, sistemes
i materials previstos.



8. CRITERIS RELATIUS A LA INCORPORACIÓ DE SIST. I TECNO. TIC
CONCEPTE
1

2

Elements i dispositius
finals relacionats amb:
contaminació
acústica,
contaminació
atmosfèrica, clima

SI

NO

NO
ESCAU

COMENTARIS
Degut a la tipologia del projecte, no s’escau
aquest tipus de dispositius.



Elements i dispositius
finals relacionats amb
la composició de
l’aigua



3

Elements i dispositius
finals relacionats amb
els fluxos de mobilitat



4

Elements i dispositius
finals relacionats amb
altres dades
ambientals



Degut a la tipologia del projecte, no s’escau
aquest tipus de dispositius.

Degut a la tipologia del projecte, no s’escau
aquest tipus de dispositius.
Degut a la tipologia del projecte, no s’escau
aquest tipus de dispositius.

Autor del Projecte

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
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INSTRUCCIÓ TÈCNICA
PER A L’APLICACIÓ
DE CRITERIS DE
SOSTENIBILITAT
EN

PROJECTES
D’OBRES

ÀMBITS D’APLICACIÓ I ABAST

REDACCIÓ DE
PROJECTES
D’URBANITZACIÓ
O INFRAESTRUCTURES

REDACCIÓ DE PROJECTES
D’EDIFICACIÓ, DE NOVA CONSTRUCCIÓ,
DE REFORMA O DE REHABILITACIÓ

EXECUCIÓ
D’OBRES
D’URBANITZACIÓ
O EDIFICACIÓ

ASPECTES DE SOSTENIBILITAT
Autosuficiència energètica i ambiental (aigua, verd urbà, biodiversitat, materials i residus)

1070

Decret d’Alcaldia
per a l’ambientalització d’obres

Pla del verd i de la
biodiversitat

Certificació
energètica d’edificis:
mínim lletra B

Càlcul del cost total
Criteris específics
de propietat
d’eficiència energètica,
confort i manteniment

Fusta d’explotacions
forestals
sostenibles

Principis de
l’economia circular i
foment de materials
amb mínim impacte

INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER A
L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE
SOSTENIBILITAT EN
PROJECTES D’OBRES
L’Ajuntament de Barcelona, seguint les línies que estableix el Compromís ciutadà
per la sostenibilitat 2012-2022, el Decret per a l’ambientalització de les obres, la
Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible, el Pla d’autosuficiència energètica de Barcelona (2024), el Pla per a la millora de la qualitat de
l’aire a Barcelona, el Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020, l’Ordenança del medi ambient de Barcelona i altres plans relacionats, com el Pla d’autosuficiència energètica en edificis municipals, treballa per minimitzar els impactes
ambientals derivats de les obres municipals i tendir a l’autosuficiència energètica i
l’excel·lència ambiental en els projectes d’espai públic i d’edificació.

Aquesta instrucció tècnica dóna resposta a la Mesura de govern de contractació
pública responsable amb criteris socials i ambientals (2013), i al Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals, que
preveu la publicació d’instruccions tècniques per definir els criteris ambientals
específics que cal aplicar en la compra i contractació dels grups de productes i
serveis definits com a prioritaris, entre els quals es troben les obres.
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2.2 Incorporació en els plecs

1 OBJECTE

Tots els òrgans de contractació estan obligats a complir aquesta instrucció, i hauran de
garantir en tots els casos la incorporació en els plecs dels criteris ambientals corresponents segons el tipus de contracte.

Aquesta instrucció tècnica té per objecte definir, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia
sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals, els criteris per a
clàusules ambientals per a la redacció de projectes i l’execució de l’obra d’arquitectura,
espai públic i infraestructures que fan els diferents operadors municipals.

2.3 Excepció i informe justificatiu

Per assolir aquest objectiu, aquesta instrucció:

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris
socials i ambientals, els òrgans de contractació competents o els responsables dels
contractes podran considerar que les característiques del contracte no són adequades per
incorporar totes o algunes de les clàusules ambientals que estableix aquesta instrucció.
En aquests casos, l’òrgan de contractació competent haurà de justificar-ho degudament a
l’expedient segons el que especifica l’apartat 4.2.

a. Classifica les principals tipologies de contractes relacionats amb projectes i obres
b. Defineix les prioritats que cal tenir en compte en la contractació
c. Estableix els principals àmbits d’aplicació de criteris ambientals en cada tipologia i
defineix els criteris ambientals que cal aplicar
d. Estableix el sistema de seguiment

3 ABAST

2 ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquesta instrucció estableix criteris concrets per a les tipologies de contractes següents:

2.1 Àmbit subjectiu

• Redacció de projectes d’edificació, de nova construcció, de reforma o de rehabilitació

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris
socials i ambientals, aquesta instrucció és de compliment obligatori en els contractes
subscrits per l’Ajuntament de Barcelona i les entitats dependents que tenen la condició de
poder adjudicador, que tinguin per objecte contractual el que estableix l’apartat 3. “Abast”.

• Redacció de projectes d’urbanització o infraestructures (projectes d’obres de l’espai
públic, siguin d’urbanització, remodelació o manteniment)
• Execució d’obres d’urbanització i edificació, conseqüència dels anteriors
L’Ajuntament de Barcelona i les entitats dependents que tenen la condició de poder adjudicador també hauran de tenir cura que s’apliquin els criteris definits en aquesta instrucció quan
s’estableixin acords amb operadors privats per a la realització d’obres d’urbanització, de manteniment o d’instal·lació d’elements urbans en l’espai públic de la ciutat i s’hauran d’assegurar que estan degudament incorporats en el projecte i en els protocols de recepció de l’obra.
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• Les característiques i els requeriments tècnics especials del projecte o l’obra que ho
justifiquen i que no estan garantits per les prioritats definides anteriorment, de manera
contrastada amb les característiques d’aquestes.

4 PRIORITATS
4.1 Prioritats ambientals per a obres

Aquest informe estarà a la disposició dels responsables del seguiment d’aquesta instrucció, quan així ho requereixin.

Conseqüentment amb els diversos compromisos de protecció del medi ambient adquirits
per l’Ajuntament de Barcelona, les prioritats a l’hora de determinar els criteris ambientals
per a la redacció de projectes, l’execució d’obres i manteniment són les següents:
• En totes les contractacions: l’aplicació del Decret d’Alcaldia per a l’ambientalització de
les obres, de la instrucció de la fusta i de criteris generals d’autosuficiència ambiental
i energètica.

5 CRITERIS AMBIENTALS
La taula següent recull els diferents aspectes de sostenibilitat per a cadascuna de les
tipologies de contractes indicats.

• En cas de redacció de projectes d’urbanització o infraestructures: la incorporació de
criteris ambientals relatius a elements urbans, autosuficiència hídrica, biodiversitat i
elements TIC.

Redacció
Aplicació del Decret per a l’ambientalització de les obres
de projectes
d’urbanització Criteris generals d’autosuficiència energètica i ambiental

• En cas de redacció de projectes d’edificació: la incorporació de criteris detallats relacionats amb la màxima autosuficiència energètica, hídrica i ambiental; criteris relatius
a la biodiversitat i altres estàndards d’excel·lència ambiental.
• En cas d’execució d’obres: s’estableixen criteris específics per a l’execució d’obres
d’edificació relatius a l’eficiència energètica, el confort i el manteniment.

Aplicació de la Instrucció de la fusta
Criteris de màxima autosuficiència energètica

4.2 Informe justificatiu

Criteris relatius a elements urbans

En cas que la direcció de serveis corresponent o, si escau, l’òrgan de contractació competent consideri no aplicables les prioritats assenyalades, o determinats requeriments
o criteris ambientals, o bé consideri el contracte en si mateix com a no apropiat per a
l’aplicació d’aquesta instrucció, ho haurà d’indicar i precisar en un informe en què concreti, com a mínim:

Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat
Criteris relatius a l’autosuficiència hídrica
Criteris a favor de l’economia circular

• Les especificitats dels usos i les funcions que ho justifiquen.
Incorporació de sistemes i tecnologies TIC
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Redacció
de projectes
d’edificació

Execució
Aplicació del Decret per a l’ambientalització de les obres
d’obres
d’urbanització Criteris generals d’autosuficiència energètica i ambiental
o edificació

Aplicació del Decret per a l’ambientalització de les obres

Criteris generals d’autosuficiència energètica i ambiental
Aplicació de la Instrucció de la fusta

Aplicació de la Instrucció de la fusta

Criteris de màxima autosuficiència energètica

Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona

Certificació energètica mínima

Edificació: Criteris relatius a millores en el control de qualitat i
garantia

Càlcul del cost total de propietat
Edificació: criteris relatius a la protecció de la fauna protegida
Criteris addicionals d’eficiència energètica per a la renovació/rehabilitació d’edificis existents
A continuació es detallen els criteris ambientals que cal incloure en els plecs de contractació descrits anteriorment.

Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat
Criteris relatius a l’autosuficiència hídrica

En els articles següents s’indica quan els criteris haurien de ser incorporats com a especificació tècnica o poden ser incorporats com a criteri d’adjudicació valorable. En aquest
darrer cas l’òrgan de contractació haurà de determinar la puntuació que atribuirà al compliment de cadascun dels criteris d’adjudicació i la fórmula de valoració corresponent.

Criteris a favor de l’economia circular
Altres estàndards d’excel·lència ambiental

5.1 Criteris de compliment obligatori per a totes les contractacions
L’òrgan de contractació establirà els requeriments obligatoris següents per a les contractacions de redacció de projectes i d’execució d’obres:
I- Aplicació del Decret per a l’ambientalització de les obres

És aplicable el Decret d’Alcaldia d’ambientalització d’obres, en què s’ordena l’obligatorietat de la realització, en fase de projecte, d’una memòria ambiental, i, en fase d’execució d’obra, d’un Pla d’ambientalització, que s’ha de validar en tot cas abans de l’acta de
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replantejament de l’obra i per al seu compliment en el transcurs de l’execució de l’obra
esmentada, per a tots els projectes d’obres, sempre que el seu pressupost estimat per a
l’obra inclosa en el projecte sigui igual o superior a 450.000 euros i no estiguin subjectes a Avaluació d’Impacte Ambiental, segons la legislació vigent.

• la incorporació de solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus
basades en els principis de l’economia circular;
Els criteris generals d’autosuficiència energètica i ambiental es concretaran en forma de
criteris específics adaptats a cada plec, seguint les prioritats definides en els apartats
5.2, 5.3 i 5.4.

Per donar compliment als requeriments bàsics que han d’acomplir totes les obres que
contracti l’Ajuntament de Barcelona s’utilitzaran els materials i guies de suport a l’ambientalització d’obres:

III- Aplicació de la Instrucció de la fusta

S’aplica la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, que
estableix l’obligatorietat d’adquirir fusta amb certificació de gestió forestal sostenible; la
promoció d’un ús superior de la fusta com a material de construcció sostenible i renovable; la recomanació d’ús d’una diversitat més gran d’espècies de fusta autòctona, i l’obligatorietat de disposar tant de garanties de gestió forestal sostenible com de garanties de
legalitat en cas d’utilitzar fusta tropical.

• Manual bàsic per a l’elaboració de la memòria ambiental associada als projectes
d’obres de l’Ajuntament de Barcelona
• Guia per a l’ambientalització de l’execució d’obres
• Guia de control de l’ambientalització de l’execució d’obres
II- Criteris generals d’autosuficiència energètica i ambiental

L’òrgan de contractació incorporarà en tots els plecs de redacció de projectes i execució
d’obres els criteris generals d’autosuficiència energètica i ambiental, com són:

5.2 Criteris per a la redacció de projectes d’espai públic i
d’infraestructures

• les solucions energètiques que tendeixin cap a l’autosuficiència i redueixin la potència instal·lada, preferentment amb solucions passives i generació d’energia amb fonts
renovables a escala local per tal d’assolir un balanç d’emissions zero;

I- Criteris de màxima autosuficiència energètica

L’òrgan de contractació establirà en els plecs de contractació de redacció de projectes
d’urbanització, reurbanització o infraestructures criteris que permetin assolir la màxima
autosuficiència energètica, inclosos els criteris següents:

• la gestió eficaç dels recursos hídrics considerant tot el cicle d’aigua, des de la captació fins a l’evacuació (aigua potable de xarxa, freàtica, pluvial i aprofitament d’aigües
grises);

• minimitzar els consums energètics, aplicant criteris d’eficiència energètica per a
sistemes d’enllumenat i altres consums energètics (sistemes d’enllumenat mitjançant
tecnologia LED, sistemes de regulació i mesures similars).

• la construcció amb materials amb l’impacte més petit possible en el seu cicle de vida;
• el foment de la connectivitat del verd urbà (corredors verds urbans), la renaturalització
de la ciutat i una biodiversitat més gran del verd urbà a totes les escales;

• maximitzar l’autoproducció energètica, basada en l’estudi de l’aprofitament de fonts
d’energia locals, que inclogui energies renovables o residuals (de focus de calor i fred)
per cobrir demandes energètiques existents o noves demandes energètiques; la viabi-

• la incorporació de sistemes i tecnologia intel·ligent d’equips, instal·lacions i possibles
microxarxes (d’energia, aigua, mobilitat –vehicle elèctric– o altres recursos) que afavoreixin l’ús eficient dels recursos;

6
1075

litat de l’emmagatzematge tèrmic estacional o elèctric, i el disseny d’estructures de
suport d’instal·lacions productores d’energies renovables (mobiliari urbà).

IV- Criteris relatius a l’autosuficiència hídrica

L’òrgan de contractació podrà establir en els plecs de contractació per a la redacció
de projectes d’urbanització criteris ambientals relatius a l’autosuficiència hídrica, com
poden ser, per exemple:

• calcular els costos totals de propietat (CTP), tenint en compte com a mínim els costos
d’inversió en equips i materials, els costos de manteniment i els costos d’explotació
anuals.

• la utilització de tècniques de drenatge urbà sostenible (TEDUS)

II- Criteris relatius a elements urbans

• l’ús d’aigües freàtiques

L’òrgan de contractació establirà en els plecs de contractació l’obligatorietat del compliment de la Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona,
en especial en referència als criteris de sostenibilitat social i ambiental definits en l’apartat 5.d, sobre el compliment de les normes de l’Organització Internacional del Treball, el
Compromís Ètic de l’empresa i la gestió sostenible dels proveïdors, així com la petjada
ecològica dels elements urbans, l’estalvi energètic al llarg del procés de producció i la
vida útil de l’element, la minimització d’emissions contaminants i el grau de reciclabilitat
dels materials emprats.

• l’optimització de sistemes de reg en zones verdes i
• la selecció d’espècies amb poques necessitats hídriques
V- Criteris a favor de l’economia circular

L’òrgan de contractació podrà establir en els plecs de contractació per a la redacció de
projectes d’urbanització criteris ambientals relatius als productes i materials de construcció, com poden ser, per exemple:

III- Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat

• L’ús d’àrids i altres materials de construcció que incorporin un percentatge de material
reciclat

Els plecs de contractació per a la redacció de projectes d’urbanització hauran d’incloure
les prioritats del Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020, especialment:

• L’ús de materials constructius fotocatalítics per reduir la presència de NOx a l’aire

• la connectivitat dels espais verds (desplegament de la xarxa de corredors verds urbans)

• L’ús de materials constructius, com per exemple materials de senyalització horitzontal,
que compleixin els criteris establerts en alguna de les ecoetiquetes tipus I.

• la diversificació d’espècies d’arbrat i la seva selecció en funció dels serveis ambientals
que ofereixen (com pot ser la seva capacitat de retenció de pols i altres contaminants)

• L’exclusió de certs tractaments de superfícies o tractaments fitosanitaris amb un elevat
impacte ambiental o sobre la salut.

• l’augment de la biomassa de la ciutat

• El valor de l’energia grisa de materials de construcció inclòs en la base de dades BEDEC de l’ITEC.

• la permeabilització del sòl en l’espai públic

• Criteris relacionats amb la durabilitat i el manteniment, inclosa la seva selecció en
funció de l’ús, el dimensionament adequat o les possibilitats de reutilització.

• l’aplicació de mesures de control de la flora exòtica i invasora
• l’enriquiment del verd existent i la potenciació de la seva funció d’hàbitat
• proporcionar més volum de sòl als arbres viaris i de més qualitat
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de solucions actives i optimitzar la gestió energètica en la fase d’ús i manteniment dels
edificis.

VI- Criteris relatius a la incorporació de sistemes i tecnologies TIC

Els plecs de contractació per a la redacció de projectes d’obres en l’espai públic de la
ciutat hauran d’incloure obligatòriament requeriments de desplegament d’acord amb el
model d’implantació d’infraestructures TIC en l’espai públic de l’Ajuntament de Barcelona, tal com estan definits en la Mesura de govern: Pla director de les TIC: Desplegament
d’infraestructures smart en l’espai públic (PDTIC) i els seus annexos. De manera específica, caldrà incorporar en els plecs els requeriments relatius als elements i dispositius
finals relacionats amb la sostenibilitat com ara la contaminació acústica, contaminació
atmosfèrica, clima, composició de l’aigua, fluxos de mobilitat i altres dades ambientals
que es considerin prioritàries en cada projecte específic.

Aplicació de criteris bàsics d’eficiència energètica (reducció dels consums)
L’òrgan de contractació establirà els criteris bàsics d’eficiència energètica que cal incorporar de manera obligatòria en cada plec de contractació o projecte, basats en la Guia
bàsica d’eficiència energètica en edificis municipals en la redacció de projectes, que
inclouran, com a mínim:
• Incorporació del control de sistemes d’il·luminació (sectorialització).
• Monitoratge i visualització de consums energètics i autoproducció (en cas de projectes d’edificació superiors a 3.000 m2 construïts o una demanda energètica superior a
150.000 kWh/any, tal com està definit en el Protocol de monitoratge energètic bàsic).

5.3 Criteris per a la redacció de projectes d’edificació

L’òrgan de contractació podrà establir altres clàusules obligatòries d’eficiència energètica que cal considerar en àmbits específics, com són els tancaments, les instal·lacions
d’electricitat, d’enllumenat, de climatització i ventilació, d’instal·lacions consumidores
d’aigua o d’instal·lacions d’energies renovables.

L’òrgan de contractació establirà els criteris ambientals obligatoris següents per a projectes d’edificació:
I- Criteris de màxima autosuficiència energètica

Màxima autoproducció energètica

En les promocions d’edificis de nova construcció de titularitat municipal s’han de plantejar alternatives conjuntes que afavoreixin la màxima autosuficiència energètica i l’eficiència econòmica, energètica i de gestió en la fase d’ús, per tal d’assolir l’objectiu d’edificis
nZEB (de l’anglès nearly Zero Energy Buildings, edificis de consum d’energia quasi nul).
Per aquest motiu, l’òrgan de contractació establirà per a cada plec de redacció de projecte els criteris funcionals següents basats en la màxima autosuficiència i el rendiment
durant tot el cicle de vida dels edificis:

L’òrgan de contractació incorporarà en tots els plecs de redacció de projectes d’edificació
l’obligatorietat d’avaluar el potencial d’autoproducció energètica de l’edifici (fotovoltaica,
solar, tèrmica, minieòlica i similars) amb l’objectiu d’aconseguir la màxima autoproducció d’energia.
Màxima autosuficiència energètica
L’òrgan de contractació establirà per a cada plec de contractació o projecte l’obligatorietat de dur a terme un estudi, des d’un punt de vista global, de la minimització del consum d’energia primària i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, sense afavorir unes o
altres tecnologies, en què sol·licitarà al projectista una anàlisi d’alternatives amb la seva
respectiva justificació de l’alternativa seleccionada.

Aplicació de criteris i sistemes passius (reducció de la demanda)
L’òrgan de contractació incorporarà en tots els plecs de redacció de projectes d’edificació la priorització de solucions constructives que tinguin tendència a reduir al màxim la
demanda de clima (fred i calor) a través d’un disseny adequat i de paràmetres bioclimàtics (solucions passives). L’objectiu és minimitzar el suport a l’hivern i a l’estiu a través
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II- Certificació energètica mínima

V- Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat

L’òrgan de contractació establirà per a cada plec de redacció de projectes d’edificació
una lletra mínima de qualificació energètica basada en la normativa de certificació energètica d’edificis de nova construcció, que en cap cas no podrà ser inferior a la lletra B.

L’òrgan de contractació considerarà la incorporació d’especificacions tècniques relatives a
l’increment del verd i de la biodiversitat en projectes de redacció de projectes d’edificació,
prioritàriament per a projectes d’equipaments o edificació d’ús administratiu. Possibles
mesures per a l’increment del verd i de la biodiversitat són l’execució de cobertes verdes o
de jardins verticals en façanes, mitgeres, patis o a l’interior, tenint en compte les especificacions de la Mesura de govern per impulsar terrats vius i cobertes verdes a Barcelona.

III- Càlcul del cost total de propietat

Per a tots els projectes d’edificació superiors a 3.000 m2 o una demanda energètica
superior a 150.000 kWh/any es durà a terme el càlcul del cost total de propietat (CTP)
del projecte d’instal·lacions de climatització i d’il·luminació, tenint en compte, com a
mínim, els costos d’inversió en equips i materials (com poden ser calderes, bombes de
calor, sensors, sectorialització d’instal·lacions, etcètera), els costos de manteniment i els
costos d’explotació anuals.

Així mateix es considerarà la incorporació en els plecs d’una referència al document de la
Generalitat Criteris per a la compatibilització de la fauna protegida amb els edificis.
VI- Criteris d’autosuficiència hídrica

L’òrgan de contractació establirà en els plecs de contractació valors màxims de consums
d’aigua per a totes les instal·lacions d’aigua com descàrregues de vàters, dutxes, rentamans i similars. Els valors màxims s’establiran d’acord amb les especificacions vigents
del Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya en la categoria “Productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua”. En cas d’urinaris, l’òrgan
de contractació establirà l’obligatorietat d’instal·lar urinaris sense aigua.

IV- Criteris addicionals d’eficiència energètica per a la renovació/rehabilitació d’edificis
existents:

En cas de projectes de renovació o rehabilitació d’edificis municipals, els plecs de
contractació establiran addicionalment les mesures d’estalvi energètic que han de donar
solució a cadascuna de les problemàtiques energètiques, d’acord amb les prioritats definides en el Pla de millora energètica als edificis municipals. Les mesures que s’han de
considerar en la definició del projecte tècnic són:

L’òrgan de contractació valorarà les possibilitats d’ús de recursos locals d’aigua i de tractament in situ (aigües freàtiques, pluvials o grises) i incorporarà en els plecs els criteris
que permetin la màxima autosuficiència hídrica, o bé l’obligatorietat de dur a terme un
estudi, des d’un punt de vista global, de la minimització del consum d’aigua i l’optimització de la qualitat per a cada ús específic, sol·licitant al projectista una anàlisi d’alternatives amb la seva respectiva justificació de l’alternativa seleccionada.

• Rehabilitació energètica de l’envolupant tèrmic dels edificis actuals.
• Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat interior dels edificis actuals.
• Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques dels edificis: optimització de la demanda.

VII- Criteris a favor de l’economia circular

L’òrgan de contractació podrà establir en els plecs de redacció de projectes d’edificació
una llista de criteris d’exclusió per a materials de construcció, com són materials que
contenen metalls pesants, materials classificats com a tòxics, cancerígens, mutàgens,
perillosos per a la capa d’ozó, o molt tòxics per als organismes aquàtics.

• Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’ascensors actuals.
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Així mateix l’òrgan de contractació podrà valorar les característiques ambientalment
positives dels materials de construcció o podrà establir l’obligatorietat de complir criteris
ambientals per a certs materials o famílies de productes, com poden ser, per exemple:

correctores que s’han d’aplicar durant l’execució de les obres per reduir l’impacte ambiental de l’entorn afectat per aquestes mateixes obres, com són:
• Emissions atmosfèriques: fums, gasos, pols, contaminació acústica i vibracions

• El percentatge de materials provinents de recursos renovables

• Residus i neteja d’obra

• El percentatge de materials elaborats amb matèria reciclada

• Afectacions a les aigües del subsòl

• Els materials que compleixin criteris d’alguna de les ecoetiquetes oficials (tipus I)
o que disposin d’informació ambiental relacionada amb el seu cicle de vida (EPD,
Environmental Product Declaration declaració ambiental de producte; LCA, Life Cycle
Analysis, anàlisi del cicle de vida) (tipus II i III)

• Protecció dels espais verds
• Auscultació de les obres
II- Criteris específics per a l’execució d’obres d’edificació

• El valor de l’energia grisa de materials de construcció inclòs en la base de dades BEDEC de l’ITEC

Més enllà dels criteris de compliment obligatori definits en l’apartat 5.1., es poden considerar els criteris ambientals següents en la fase d’execució d’obres d’edificació:

L’òrgan de contractació podrà incloure en els plecs la valoració de les propostes de
millores relatives a la durabilitat i la reducció dels costos de manteniment posterior de
sistemes i materials.

Criteris relatius a millores en el control de qualitat i garantia
L’òrgan de contractació podrà incloure, de manera opcional, els criteris ambientals
següents com a millora ambiental de l’oferta en els plecs d’execució d’obres (edificis
d’habitatge, equipaments o edificis administratius):

VIII- Criteris relatius a altres estàndards d’excel·lència ambiental

L’òrgan de contractació podrà incloure, de manera opcional, criteris relatius a estàndards
d’excel·lència ambiental com poden ser millores i propostes contrastades amb la certificació VERDE del Green Building Council Espanya, o altres estàndards equivalents (LEED,
BREEAM...).

• les millores en el control de la qualitat, l’eficiència energètica i l’estalvi energètic dels
tancaments amb la realització d’assajos de comprovació de la transmitància tèrmica
(termografies), més enllà del que s’estableix preceptivament en el programa de control
de qualitat amb la realització de l’informe corresponent.

I- Aplicació del Manual de qualitat de les obres

• les millores en el control de la qualitat i confort dels tancaments amb la realització
d’assajos de comprovació del nivell d’infiltracions d’aire (assaig blower door), més enllà
del que s’estableix preceptivament en el programa de control de la qualitat amb la
realització de l’informe corresponent.

L’òrgan de contractació establirà en els plecs de contractació l’obligatorietat del compliment del Decret de Manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona, implantació
i incidència de l’espai públic i els seus annexos, en especial les mesures preventives i

• les millores relatives a la garantia de les instal·lacions, mitjançant l’increment del
període de garantia establert en les prescripcions, per mitjà de l’adjudicatari que s’encarrega del manteniment normatiu, preventiu i correctiu de les instal·lacions d’autopro-

5.4 Criteris específics per a l’execució d’obres
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ducció renovable o d’alta eficiència (solar tèrmica, solar fotovoltaica, geotèrmia i altres
sistemes d’energies renovables o d’alta eficiència).

7 DISPOSICIONS TRANSITÒRIES / ENTRADA EN VIGOR

Criteris relatius a la protecció de la fauna protegida

Aquesta instrucció entrarà en vigor 6 mesos després de publicar-se.

L’òrgan de contractació considerarà la incorporació en els plecs d’una referència al document de la Generalitat Criteris per a la compatibilització de la fauna protegida amb els
edificis.

Aquesta instrucció no és aplicable a les licitacions, els expedients de les quals ja s’hagin
obert o aprovat, ni als plecs aprovats o les licitacions públiques pendents de resolució
amb data anterior a l’entrada en vigor d’aquesta instrucció.

6 SISTEMA DE SEGUIMENT
D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals, el responsable del contracte supervisarà que es compleixin i s’executin
les clàusules socials i ambientals que estableixen els plecs. Mentre els responsables del
Programa Ajuntament + Sostenible no disposin d’un sistema automatitzat de seguiment
de l’ambientalització de la contractació, el responsable del contracte remetrà, mitjançant
l’adreça electrònica ajuntamentsostenible@bcn.cat, la informació següent:
• Llista de control per a l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres
En l’annex I s’adjunten els formularis de recollida d’informació per acomplir aquesta
instrucció.
Els responsables del Programa Ajuntament + Sostenible podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació l’aportació d’informació addicional, entre d’altres, els informes justificatius
que assenyala l’apartat 4.2.
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ANNEX I LLISTA DE CONTROL PER A L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN PROJECTES D’OBRES
A. Incorporació de criteris ambientals en els plecs de redacció de projectes d’espai públic i d’infraestructures
Indiqueu si en la redacció dels plecs de contractació s’han tingut en compte els criteris següents:

5.1

Redacció de projectes d’urbanització

Sí

5.1.I

Compliment del Decret per a l’ambientalització de les obres

5.1.II

Incorporació de criteris generals d’autosuficiència energètica i ambiental

5.1.III

Compliment de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta

No

No escau

Altres:

5.2.I

Criteris de màxima autosuficiència energètica

5.2.I

Minimització dels consums energètics

5.2.I

Maximització de l’autoproducció energètica

5.2.I

Càlcul dels costos totals de propietat (CTP)
Altres:

5.2.II

Criteris relatius a elements urbans

5.2.II

Incorporació dels criteris de sostenibilitat ambiental i social definits en la Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans
de la ciutat de Barcelona
Altres:
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5.2.III

Criteris relatius a la biodiversitat segons les prioritats del Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020

5.2.III

Connectivitat dels espais verds (desplegament de la xarxa de corredors verds urbans)

5.2.III

Diversificació d’espècies d’arbrat i la seva selecció en funció dels serveis ambientals que ofereixen

5.2.III

Augment de la biomassa de la ciutat

5.2.III

Permeabilització del sòl en l’espai públic

5.2.III

Mesures de control de la flora exòtica i invasora

5.2.III

Enriquiment del verd existent i foment de la funció d’hàbitat

5.2.III

Ampliació del volum de sòl i de la seva qualitat als arbres viaris

Sí

No

No escau

Altres:

5.2.IV

Criteris relatius a l’autosuficiència hídrica

5.2.IV

Utilització de tècniques de drenatge urbà sostenible (TEDUS)

5.2.IV

Ús d’aigües freàtiques

5.2.IV

Optimització de sistemes de reg en zones verdes

5.2.IV

Selecció d’espècies amb poques necessitats hídriques
Altres:
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5.2.V

Criteris a favor de l’economia circular (productes i materials de construcció)

5.2.V

Ús d’àrids i altres materials de construcció que incorporin un percentatge de material reciclat

5.2.V

Ús de materials constructius fotocatalítics per reduir la presència de NOx a l’aire

5.2.V

Ús de materials constructius que compleixin els criteris que estableix alguna de les ecoetiquetes tipus I

5.2.V

Exclusió de tractaments de superfícies o tractaments fitosanitaris determinats amb un impacte ambiental o sobre la salut elevat

5.2.V

Valors de l’energia grisa de materials de construcció que inclou la base de dades BEDEC de l’ITEC

5.2.V

Criteris relacionats amb la durabilitat i el manteniment, inclosa la selecció que se’n fa en funció de l’ús,
el dimensionament adequat o les possibilitats de reutilització que té

Sí

No

No escau

Altres:

5.2.VI

Criteris relatius a la incorporació de sistemes i tecnologies TIC - Desplegament d’infraestructures smart a l’espai
públic (mesura de govern PDTIC)

5.2.VI

Elements i dispositius finals relacionats amb: contaminació acústica, contaminació atmosfèrica, clima

5.2.VI

Elements i dispositius finals relacionats amb la composició de l’aigua

5.2.VI

Elements i dispositius finals relacionats amb els fluxos de mobilitat

5.2.VI

Elements i dispositius finals relacionats amb altres dades ambientals
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B- Incorporació de criteris ambientals en els plecs de redacció de projectes d’edificació
Indiqueu si en la redacció dels plecs de contractació s’han tingut en compte els criteris següents:

5.1

Redacció de projectes d’edificació

Sí

5.1.I

Compliment del Decret per a l’ambientalització de les obres

5.1.II

Incorporació de criteris generals d’autosuficiència energètica i ambiental

5.1.III

Compliment de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta

5.3.

Criteris de màxima autosuficiència energètica: projectes d’edificis de nova construcció

5.3.I

Priorització de solucions constructives que tendeixin a reduir al màxim la demanda de clima (fred i calor) a través d’un
disseny adequat i de paràmetres bioclimàtics (solucions passives)

5.3.I

Criteris bàsics d’eficiència energètica: incorporació del control de sistemes d’il·luminació (sectorialització)

5.3.I

Criteris bàsics d’eficiència energètica: monitoratge i visualització de consums energètics i autoproducció

5.3.I

Màxima autoproducció energètica: avaluació potencial autoproducció energètica de l’edifici

5.3.I

Màxima autosuficiència energètica: estudi global de solucions alternatives per minimitzar el consum d’energia primària i les emissions
de gasos d’efecte hivernacle

5.3.II

Certificació energètica mínima lletra B

5.3.III

Càlcul del cost total de propietat (CTP) del projecte d’instal·lacions de climatització i d’il·luminació, tenint en compte els
costos d’inversió en equips i materials, els costos de manteniment i les despeses energètiques

No

No escau

Altres criteris d’autosuficiència energètica:
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5.3.IV

Criteris addicionals d’eficiència energètica per a projectes de renovació o rehabilitació d’edificis municipals

5.3.IV

Rehabilitació energètica de l’envolupant tèrmic dels edificis actuals

5.3.IV

Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat interior dels edificis actuals

5.3.IV

Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques dels edificis: optimització de la demanda

5.3.IV

Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’ascensors actuals

Sí

No

No escau

Altres:

5.3.V

Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat

5.3.V

Execució de cobertes verdes

5.3.V

Jardins verticals en façanes, mitgeres, patis o a l’interior de l’edifici

5.3.V

Incorporació d’una referència al document de la Generalitat Criteris per a la compatibilització de la fauna protegida amb els edificis
Altres:

5.3.VI

Criteris relatius a l’autosuficiència hídrica

5.3.VI

Valors màxims de consum d’aigua per a totes les instal·lacions d’aigua, com ara descàrregues de vàters, dutxes, rentamans i similars
d’acord amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya

5.3.VI

Instal·lació d’urinaris sense aigua

5.3.VI

Criteris que permetin la màxima autosuficiència hídrica relacionats amb les possibilitats d’ús de recursos locals d’aigua
i de tractament in situ (aigües freàtiques, pluvials o grises)
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5.3.VI

Criteris relatius a l’autosuficiència hídrica

Sí

5.3.IV

Màxima autosuficiència hídrica: estudi global de solucions alternatives per minimitzar el consum d’aigua
i optimitzar-ne la qualitat per a cada ús específic

No

No escau

Altres:

5.3.VII

Criteris a favor de l’economia circular (productes i materials de construcció)

5.3.VII

Llista de criteris d’exclusió per a materials de construcció (materials que contenen metalls pesants, materials classificats
com a tòxics, cancerígens, mutàgens, perillosos per a la capa d’ozó, o molt tòxics per als organismes aquàtics)

5.3.VII

Percentatge de materials provinents de recursos renovables per a materials o famílies de productes determinats

5.3.VII

Percentatge de materials elaborats amb matèria reciclada per a materials o famílies de productes determinats

5.3.VII

Materials que compleixin criteris d’alguna de les ecoetiquetes oficials (tipus I) o que disposin d’informació ambiental
relacionada amb el seu cicle de vida (EPD, Environmental Product Declaration; LCA, Life Cycle Analysis) (tipus II i III)
per a materials o famílies de productes determinats

5.3.VII

Valors de l’energia grisa de materials de construcció que inclou la base de dades BEDEC de l’ITEC per a materials o famílies de
productes determinats

5.3.VII

Valoració de propostes de millores relatives a la durabilitat i la reducció dels costos de manteniment posterior de sistemes i materials
Altres:

5.3.VIII

Altres estàndards d’excel·lència ambiental

5.3.VIII

Incorporació de millores i propostes contrastades amb la certificació VERDE del Green Building Council Espanya, o altres estàndards
equivalents (LEED, BREEAM...)
Altres:
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5.4

Criteris específics per a l’execució d’obres d’edificació

Sí

5.4.I

Compliment del Manual de qualitat de les obres

5.4.II

Millores en el control de la qualitat, eficiència energètica i estalvi energètic dels tancaments amb la realització d’assajos
de comprovació de la transmitància tèrmica (termografies)

5.4.II

Millores en el control de la qualitat i confort dels tancaments amb la realització d’assajos de comprovació del nivell d’infiltracions
d’aire (assaig blower door)

5.4.II

Millores relatives a la garantia de les instal·lacions, mitjançant l’increment del període de garantia que estableixen
les prescripcions, a través de la realització a càrrec de l’adjudicatari del manteniment normatiu, preventiu i correctiu de les
instal·lacions d’autoproducció renovable o d’alta eficiència (solar tèrmica, solar fotovoltaica, geotèrmia i altres sistemes d’energies
renovables)

5.4.II

Incorporació en els plecs d’una referència al document de la Generalitat Criteris per a la compatibilització de la fauna
protegida amb els edificis

5.4.II

Altres:

No

No escau
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projecte de canvi de pavimentació, del passeig central de la rambla de fabra i puig, entre els
carrers gran de sant andreu i concepció arenal, al districte de sant andreu de barcelona
ivan moraz, eng. tèc.
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PROJECTE DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS
CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

ÚS DE FUSTA CERTIFICADA D’EXPLOTACIONS SOSTENIBLES
El Projecte compleix amb la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”,
de l’Ajuntament de Barcelona, publicada al número 14 de la gaseta Municipal de Barcelona, en data 15 de maig de
2015.
D’acord amb l’aplicació i desenvolupament dels criteris especificats a la Instrucció Tècnica, (“Aplicació del Decret
per a l’ambientalització de les obres”) el Projectista ha redactat aquest document de Memòria Ambiental.
Tanmateix, i d’acord amb l’esmentada Instrucció Tècnica de sostenibilitat, el Projecte aplica la “Instrucció tècnica
per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta”, i en particular s’especifica el detall i la quantificació de la
fusta emprada en el projecte, segons s’indica a “Ús de fusta certificada d’explotacions sostenibles”.
Tots els elements de fusta que apareixen en aquest Projecte (mobiliari, fusteries, llistons, etc.) han de provenir
d’explotacions forestals sostenibles, la qual cosa ha de poder ser fàcilment acreditada pels corresponents segells i
certificacions que l’han d’acompanyar.
Per tant, és obligatori que la l’adquisició i demanda de fusta sigui amb garanties de procedència d'explotacions
forestals sostenibles, amb criteris de garantia tècnica. Aquest aspecte queda reflectit en els amidaments i
pressupost d’aquest Projecte.

Autor del Projecte

Ivan Moraz i Balust
Enginyer Tècnic
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INSTRUCCIÓ TÈCNICA
PER A L’APLICACIÓ
DE CRITERIS DE
SOSTENIBILITAT
EN LA

FUSTA

ÀMBITS D’APLICACIÓ I ABAST

REDACCIÓ DE
PROJECTES
D’EDIFICACIÓ O
URBANITZACIÓ

EXECUCIÓ
D’OBRES
D’EDIFICACIÓ O
URBANITZACIÓ

ADQUISICIÓ DE
MOBILIARI URBÀ
I ALTRES
ELEMENTS
URBANS

ASPECTES DE SOSTENIBILITAT
Fusta d’explotacions forestals sostenibles
(certificat FSC, PEFC o equivalent)

Fusta tropical amb
garanties de
legalitat

1090

Fusta reciclada
amb certificació

Foment de la fusta
com a material de
construcció
sostenible i
renovable

Foment de la
diversificació
d’espècies i de la
fusta autòctona de
gestió forestal
sostenible

INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER A
L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE
SOSTENIBILITAT EN LA
FUSTA
L’Ajuntament de Barcelona, seguint les línies que estableix el Compromís ciutadà per
la sostenibilitat 2012-2022, el Pla d’acció de fusta sostenible de l’Ajuntament de
Barcelona i la Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible,
treballa per revertir la tendència de destrucció de boscos mitjançant la compra i l’ús
de fusta sostenible i per crear mercats de fusta tropical més responsables.

Aquesta instrucció tècnica dóna resposta a la Mesura de govern de contractació
pública responsable amb criteris socials i ambientals (2013) i al Decret d’Alcaldia
sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de 20 de
novembre de 2013, que preveu la publicació d’instruccions tècniques per definir
els criteris ambientals específics que cal aplicar en la compra i contractació dels
grups de productes i serveis definits com a prioritaris, entre els quals es troba la
fusta i altres productes derivats.
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2.2 Incorporació en els plecs

1 OBJECTE

Tots els òrgans de contractació estan obligats a complir aquesta instrucció, i hauran de
garantir que en tots els casos s’apliquen els criteris ambientals corresponents segons el
tipus de contracte i el tipus de fusta o producte de fusta, i adaptar-los si és necessari a
les característiques del contracte quan ho requereixi.

Aquesta instrucció tècnica té per objecte definir, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia
sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals, els criteris per a
clàusules ambientals per a l’adquisició de fusta com a element de mobiliari urbà o material de construcció inclòs en contractes d’obres o manteniment d’urbanització o edificació, així com altres tipus d’adquisicions de productes elaborats amb fusta o derivats.

2.3 Excepció i informe justificatiu

Per assolir aquest objectiu, aquesta instrucció:

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris
socials i ambientals, els òrgans de contractació competents o els responsables dels
contractes podran considerar que les característiques del contracte no són adequades per
incorporar totes o algunes de les clàusules ambientals que estableix aquesta instrucció.
En aquests casos, l’òrgan de contractació competent haurà de justificar-ho degudament a
l’expedient segons el que especifica l’apartat 4.2.

a. Classifica les principals tipologies de contractes que poden incloure elements de
fusta
b. Defineix les prioritats que s’han de tenir en compte per a la contractació
c. Estableix els principals àmbits d’aplicació de criteris ambientals en cada tipologia i
defineix els criteris ambientals que cal aplicar
d. Estableix el sistema de seguiment

3 ABAST
2 ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquesta instrucció estableix criteris concrets per a les tipologies de contractes següents:
• Redacció de projectes d’edificació, de nova construcció, de reforma o de rehabilitació

2.1 Àmbit subjectiu

• Redacció de projectes d’urbanització o infraestructures (projectes d’obres de l’espai
públic, ja siguin d’urbanització, remodelació o manteniment)

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals, aquesta instrucció s’aplica als contractes del sector públic que subscriguin l’Ajuntament de Barcelona i les entitats dependents que tenen la condició de poder
adjudicador, que tinguin per objecte contractual el que estableix l’apartat 3. “Abast”.

• Execució d’obres d’urbanització i edificació, conseqüència dels anteriors
• Adquisició de mobiliari urbà i altres elements de fusta com a tals o com a part de
contractes de manteniment d’elements de mobiliari urbà o altres elements en l’espai
públic
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L’Ajuntament de Barcelona i les entitats dependents que tenen la condició de poder
adjudicador també hauran de tenir cura que s’apliquin els criteris definits en aquesta
instrucció quan s’estableixin acords amb operadors privats per a la realització d’obres
d’urbanització, de manteniment o d’instal·lació d’elements urbans en l’espai públic de
la ciutat, i s’hauran d’assegurar que estan incorporats degudament en el projecte i en els
protocols de recepció de l’obra.

• Per a certs usos, com per exemple elements de mobiliari urbà o altres elements de
fusta inclosos en obres, es pot optar per fusta tropical que, a més de tenir garanties de
sostenibilitat, s’haurà d’adquirir sempre amb garanties de legalitat, en línia amb el Pla
d’acció FLEGT de la Unió Europea i el Reglament europeu de la fusta (EUTR1).
Quan, per motius tècnics, la prioritat que estableix aquesta instrucció no sigui adequada
per al tipus de fusta que s’ha d’adquirir, la direcció del servei, o l’òrgan de contractació
corresponent, haurà d’emetre un informe en què s’indiquin els motius tècnics que justifiquen l’opció triada.

Els criteris definits en aquesta instrucció també són aplicables a tot tipus de contractes
d’adquisició de productes elaborats amb fusta o derivats. Tanmateix, el mobiliari d’oficina tindrà un tractament propi i específic en la instrucció de mobiliari d’oficina.

Addicionalment al que s’ha dit anteriorment, es podrà adquirir fusta amb altres criteris
de sostenibilitat, com poden ser l’ús de fusta reciclada o la definició de tractaments de
fusta d’impacte ambiental baix, entre d’altres.

Aquesta instrucció no s’aplica als productes de paper, que estan tractats en les instruccions específiques de paper i d’elements de comunicació.

4.2 Informe justificatiu

4 PRIORITATS DE LA FUSTA QUE CAL ADQUIRIR

En cas de motius tècnics, la direcció del servei o, si escau, l’òrgan de contractació haurà
d’indicar i precisar els condicionants considerats per no seguir la prioritat establerta en
un informe que concreti, com a mínim:

4.1 Prioritats en el tipus de fusta que cal adquirir
De manera conseqüent amb els diversos compromisos de protecció del medi ambient
adquirits per l’Ajuntament de Barcelona i amb les diferències en termes d’impactes
ambientals i riscos associats, l’ordre de prioritats a l’hora de determinar el tipus de fusta
serà el següent:

• Les especificitats dels usos de fusta que ho justifiquen.
• Els requeriments i les característiques tècniques especials de la fusta que ho justifiquen i que entren en conflicte o impedeixen aplicar els criteris definits en aquesta
instrucció, de manera contrastada.

• És obligatori adquirir i demanar fusta amb garanties de procedència d’explotacions forestals sostenibles, per la qual cosa aquesta instrucció estableix els criteris de garantia
tècnica.

Aquest informe estarà a la disposició dels responsables del seguiment d’aquesta instrucció, quan així ho requereixin.

• De manera general, es promou un ús superior de la fusta com a material de construcció
sostenible i renovable i l’ús d’una diversitat més gran d’espècies i de fusta autòctona
de gestió forestal sostenible.

1

Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d’octubre de 2010, pel qual s’estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta.
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5 CRITERIS AMBIENTALS PER A L’ADQUISICIÓ DE FUSTA

5.1 Criteris de compliment obligatori per a totes les contractacions que
inclouen elements de fusta

La taula següent recull els diferents aspectes ambientals per a cadascuna de les tipologies de serveis indicades.

L’òrgan de contractació establirà els requeriments següents en relació amb les característiques bàsiques de la fusta:
I- Criteris generals d’origen sostenible per a tot tipus de fusta

Redacció de
projectes i
execució d’obres
d’urbanització o
edificació

Fusta de gestió forestal sostenible o reciclada

Totes les fustes i els productes de fusta (inclosos taulells de fibres de fusta, contraxapats,
DM i altres materials similars) han de disposar obligatòriament de garanties de procedència d’explotacions forestals sostenibles, acreditables mitjançant la presentació de la
certificació de gestió forestal sostenible, d’acord amb els sistemes de certificació FSC,
PEFC o equivalents (altres esquemes de certificació forestal equivalents i reconeguts
internacionalment).

Fusta tropical provinent de tala legal
Diversificació d’espècies
Contingut en formaldehid

Adquisició o
manteniment de
mobiliari urbà i
altres elements
urbans

Alternativament a l’adquisició de fusta amb certificació de gestió forestal sostenible,
l’òrgan de contractació pot prescriure igualment l’ús de fusta reciclada amb certificació
(verificable per mitjà de la fitxa tècnica del producte o documentació que acrediti el compliment de l’estàndard EPF recycled wood, FSC recycled o altres esquemes equivalents).

Fusta de gestió forestal sostenible o reciclada
Fusta tropical provinent de tala legal

Al mateix temps, els certificats de gestió forestal sostenible (FSC, PEFC o equivalents)
s’utilitzaran per validar l’origen legal de la fusta, per tal de combatre la tala il·legal i el
comerç de fusta i productes de fusta que se’n deriven, en línia amb el Pla d’acció FLEGT
de la Unió Europea i el Reglament europeu de la fusta (EUTR2).

Limitació dels tractaments fitosanitaris

A continuació es detallen els criteris ambientals que s’han d’incloure en els plecs de
contractació descrits anteriorment.
En els articles següents s’indica quan els criteris poden ser incorporats com a especificació tècnica o com a criteri d’adjudicació valorable. En aquest darrer cas, l’òrgan de
contractació haurà de determinar la puntuació que atribuirà al compliment de cadascun
dels criteris d’adjudicació i la fórmula de valoració corresponent.

2

Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d’octubre de 2010, pel qual s’estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta.

En cas que en una mateixa licitació es vulgui adquirir fusta de diverses tipologies, caldrà
incloure per a cada partida de fusta els criteris pertinents a la tipologia corresponent.

5
1094

5.2 Criteris opcionals segons el tipus de contracte

III- Limitació dels tractaments fitosanitaris

L’òrgan de contractació pot incloure, de manera opcional, criteris ambientals addicionals
com a millora ambiental de l’oferta3. A continuació se n’esmenten alguns exemples:

L’òrgan de contractació podrà demanar garanties de compliment de les prohibicions
existents (per exemple, de tractament tipus creosotat, segons l’Ordre 2666/02, de 25
d’octubre), així com establir altres limitacions o excloure determinats tractaments de la
fusta, tant de manera genèrica com per a usos específics, com per exemple jocs infantils,
etcètera.

I- Criteris per promoure la diversificació d’espècies

L’òrgan de contractació podrà establir criteris:
• per promoure un ús més estès de la fusta com a material de construcció sostenible i
renovable;

6 SISTEMA DE SEGUIMENT

• per promoure l’ús d’espècies de fusta autòctona de gestió forestal sostenible;
• per diversificar les espècies que es poden utilitzar en obres d’urbanització o reurbanització, obres d’edificació i mobiliari urbà.

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals i la Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible (Annex I), la Comissió de Treball de la Fusta, coordinada pel Programa Ajuntament +
Sostenible, farà el seguiment de la compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible. La Comissió de Treball de la Fusta definirà uns formularis tipus per a la recopilació
d’informació i el seguiment de la instrucció de la fusta, que contindran, com a mínim:

A aquest efecte, l’òrgan de contractació definirà, en els plecs de contractació de redacció de projectes o d’execució d’obres, infraestructures, manteniment de mobiliari urbà
i altres usos similars, criteris funcionals com ara la densitat, el color, la resistència o
altres característiques tècniques i evitarà prescriure espècies concretes, de manera que
es permeti una diversificació d’espècies i la utilització de fustes autòctones, sempre que
sigui possible.

• Llista de la fusta o els productes de fusta adquirits amb dades generals i descripció
dels productes adquirits.
• Còpia dels certificats de gestió forestal sostenible per a cada element o partida de fusta
i la factura corresponent que vincula el número de cadena de custòdia (FSC, PEFC o
equivalent) amb el producte en qüestió, o documentació similar en cas de l’ús de fusta
reciclada.

II- Contingut de formaldehid al material de fusta:

En cas del material de fusta (taulers de partícules segons UNE-EN 312, de fibres segons UNE-EN 622, d’encenalls segons UNE-EN 300, o altres), l’òrgan de contractació
podrà demanar que siguin classificats com a classe E1 conforme a la norma EN 13986,
d’acord amb els procediments de determinació de formaldehid que estableix la norma
corresponent UNE-EN 120, UNE-EN 717 o equivalent.

Els responsables dels contractes hauran d’emplenar i remetre els formularis mitjançant
l’adreça electrònica ajuntamentsostenible@bcn.cat.

3

Per a més informació, es poden consultar altres manuals o documents de referència de compra i contractació
pública verda.
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En l’annex III s’adjunten els formularis de recollida d’informació, que s’actualitzaran en
la Comissió de Treball de la Fusta per acomplir aquesta instrucció.

ANNEX I POLÍTICA DE COMPRA RESPONSABLE DE FUSTA DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

Els responsables del Programa Ajuntament + Sostenible podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació l’aportació d’informació addicional, entre d’altres, els informes justificatius
assenyalats en l’apartat 4.2.

Antecedents
Des de fa uns anys, l’Ajuntament de Barcelona promou una política responsable de compra de fusta que respon a la voluntat de disminuir l’impacte ambiental de la ciutat sobre
el planeta, contribuint a la gestió racional i a l’aprofitament sostenible dels recursos forestals. Com a iniciativa pionera en Espanya, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar l’any
2004 el “Decret d’Alcaldia de juliol de 2004, de Política Responsable de Compra de
Fusta4“, que promou l’adquisició de fusta certificada, establint un ordre de preferència
de les certificacions de gestió forestal sostenible i excloent la compra de fusta provinent
de tales il·legals mitjançant la sol·licitud de certificats d’origen.

7 DISPOSICIONS TRANSITÒRIES / ENTRADA EN VIGOR
Aquesta instrucció entrarà en vigor 3 mesos després de publicar-se.
Aquesta instrucció no és aplicable a les licitacions, els expedients de les quals ja s’hagin
obert o aprovat, ni als plecs aprovats o les licitacions públiques pendents de resolució
amb data anterior a l’entrada en vigor d’aquesta instrucció.

A través d’una Comissió de Treball, integrada per representants de les diferents àrees i
departaments amb major consum de fusta, s’elabora un informe anual, que recopila la
informació sobre les compres de fusta i productes derivats portades a terme pels diferents departaments de l’Ajuntament, amb l’objectiu de posar de manifest el grau d’acompliment del Decret de Política Responsable de Compra de Fusta.

8 DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Per diferents motius que s’exposen a continuació es proposa revisar i actualitzar el “Decret d’Alcaldia de juliol de 2004, de Política Responsable de Compra de Fusta”:

Aquesta instrucció deroga el Decret de política responsable de la fusta de 2004.

• Durant els primers anys d’aplicació del Decret el major comprador de fusta de l’Ajuntament de Barcelona era Serveis Funeraris amb més d’un 80% de la fusta total adquirida. A causa de canvis organitzatius, des de l’any 2011 el Decret ja no aplica a Serveis
Funeraris, i els departaments de major adquisició de fusta es concentren en l’àmbit
d’obres d’edificació, mobiliari urbà i altres elements urbans. L’especificitat i complexitat del sistema de seguiment de les dades d’adquisició de la fusta inclosa en obres
d’edificació o urbanització fa necessari introduir algunes modificacions en el sistema
de seguiment establert en el Decret.
4

http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_fusta_2004_7953.pdf
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• La modificació de la “Ley de Montes” del 2006 estableix el compromís de les Administracions públiques de promoure el consum responsable de productes forestals en els
procediments de contractació pública, afavorint l’adquisició de fusta i productes derivats de la fusta procedents de boscos certificats i el foment del consum responsable de
fusta per part de la ciutadania5.

legislació de la Unió Europea per a 12 grups de productes i serveis prioritaris, entre els
quals s’inclou la fusta i altres productes derivats.
Per aquests motius es proposa l’adopció d’una nova Política de compra responsable de
fusta de gestió forestal sostenible:
1. L’Ajuntament promou l’adquisició de fusta certificada amb els requisits més exigents
que siguin possibles. Com a soci de la “Coalició Europea per a la Fusta Tropical Sostenible”, i per revertir la tendència de destrucció de boscos tropicals, tota la fusta tropical
adquirida per certs usos (com per exemple elements de mobiliari urbà o altres elements
de fusta inclosos en obres) ha de comptar no solament amb garanties de legalitat, sinó
amb garanties de sostenibilitat, és a dir, amb certificació de gestió forestal sostenible
d’acord amb els sistemes FSC, PEFC o equivalents (altres esquemes de certificació forestal equivalents i reconeguts internacionalment).

• Com a part del Pla d’Acció FLEGT de la Unió Europea per combatre la tala il·legal i
el comerç derivat de la fusta i productes derivats de fusta, el Reglament Europeu de
la Fusta (EUTR6) introdueix el sistema de Diligència Deguda. El sistema de Diligència
Deguda inclou l’avaluació de riscos per països en el cas de fusta importada. A Espanya,
la Associació Espanyola del Comerç i Indústria de la Fusta (AEIM)7 estableix el risc
de cadascun dels països importadors de fusta, en compliment del Reglament EUTR,
aquesta informació està disponible públicament a la seva web.
• L’Ajuntament de Barcelona es va adherir al novembre del 2013 a la “Coalició Europea
per a la Fusta Tropical Sostenible”, que té com a objectiu “revertir la tendència de destrucció de milers d’hectàrees anuals de boscos mitjançant la compra i ús de fusta sostenible i assolir una gestió sostenible de fins a 10 milions d’hectàrees de bosc tropical
per a l’any 2015 involucrant a les administracions públiques en la creació de mercats
més responsables de fusta tropical”. Amb aquesta adhesió, l’Ajuntament de Barcelona
es va comprometre a elaborar un Pla d’Acció de Fusta Sostenible, que es basa en la
visió de la “Coalició Europea per a la Fusta Tropical Sostenible” d’augmentar la demanda de fusta provinent de gestió forestal sostenible per crear mercats més sostenibles de
fusta tropical certificada, amb un èmfasi especial en el paper exemplaritzant de l’Ajuntament de Barcelona i la reducció del risc de comprometre la seva reputació a través
de l’adquisició exclusiva de fusta tropical amb certificació de gestió forestal sostenible
(per certs usos), la promoció de l’ús d’espècies de fusta autòctona de gestió forestal
sostenible i la diversificació d’espècies a utilitzar en obres d’edificació, d’urbanització,
projectes urbans i mobiliari urbà.

2. Mentre es consolidi la implementació del Pla d’Acció FLEGT de la Unió Europea per
combatre la tala il·legal i el comerç derivat de fusta i productes de fusta i el Reglament
Europeu de la Fusta (EUTR6), els certificats de gestió forestal sostenible (FSC, PEFC o
equivalent....) es consideren les millors eines de validació de l’origen legal de la fusta.

5

LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE 102 de
29/04/2006).

6

Reglamento (UE) n ° 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se
establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera

7

http://www.maderalegal.info/inicio

8

http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_contractaci%C3%B3_responsable_24575.pdf

• Finalment, el 15 de desembre del 2013 va entrar en vigor el Decret de Contractació
Responsable de l’Ajuntament de Barcelona8, que estableix, entre d’altres, la definició de criteris per a clàusules ambientals de conformitat amb la normativa vigent i la
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3. L’Ajuntament promou un major ús de fusta com a material de construcció sostenible
i renovable, l’ús d’espècies de fusta autòctona de gestió forestal sostenible i la diversificació d’espècies a utilitzar en obres d’edificació i mobiliari urbà. Per aquest motiu, els
plecs de contractació de redacció de projectes o d’execució d’obres d’edificació, infraestructures, manteniment de mobiliari urbà i usos similars definiran, sempre que sigui
possible, criteris funcionals (com densitat, color, resistència o altres característiques
tècniques) en lloc de prescriure espècies concretes, de manera que es permeti una diversificació d’espècies i la utilització de fustes autòctones amb certificació de gestió forestal
sostenible (FSC, PEFC o equivalent).

ANNEX II GLOSSARI
Sistemes de certificació de gestió forestal sostenible
Els sistemes de certificació forestal són sistemes voluntaris que certifiquen, a través
d’una auditoria externa feta per una entitat independent, que la fusta prové de boscos
gestionats de manera sostenible. Els sistemes de certificació inclouen mecanismes de
seguiment que permeten traçar els productes a través de la cadena de subministrament
fins al producte final. La certificació de la cadena de subministrament rep el nom de
“certificació de cadena de custòdia” (“Chain of Custody”, CoC).

4. En compliment del Decret de Contractació Responsable de l’Ajuntament de Barcelona s’elaboraran unes instruccions internes de contractació de fusta i altres productes
derivats, que traduiran la nova Política de compra responsable de fusta de gestió forestal
sostenible en criteris ambientals a incorporar en els plecs corresponents, conjuntament
amb altres criteris de sostenibilitat, com poden ser l’ús de fusta reciclada o la definició
de tractaments de fusta de baix impacte ambiental, entre d’altres.

Els sistemes internacionals principals són l’FSC (Forest Stewardship Council) i el PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification); tots dos exigeixen el compliment de criteris legals, ecològics, social i econòmics, que permeten oferir garanties de
gestió forestal sostenible certificada als consumidors finals.
Els certificats FSC i PEFC vigents es poden consultar en les bases de dades respectives:

5. L’Ajuntament durà a terme actuacions complementàries per reforçar la implementació
de la nova Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible, com la
formació de tot el personal involucrat; la revisió i adaptació dels mecanismes de control i
seguiment; la col·laboració amb actors i grups d’interès externs del sector de la construcció per promoure l’ús de fusta sostenible; la comunicació de la nova Política de fusta
als professionals del sector i accions de sensibilització de la ciutadania en general.

http://info.fsc.org
http://www.pefc.cat/empreses.html

Pla d’acció FLEGT de la Unió Europea i Reglament europeu de la fusta
(EUTR10):

6. Com a òrgan de coordinació dels diferents departaments municipals involucrats en
l’aplicació i el seguiment de la nova Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible, es dona continuïtat a la Comissió de Treball de Fusta existent, ampliant
els representants als sectors i departaments més rellevants en la contractació d’obres o
serveis que inclouen l’adquisició de fusta i productes derivats. Aquesta Comissió està
coordinada pel Programa Ajuntament+Sostenible.

El Reglament europeu de la fusta (EUTR) requereix que, a partir del 3 de març de 2013,
tota la fusta en el mercat de la UE procedeixi de fonts legals. El reglament requereix que
els agents que comercialitzen fusta en el mercat europeu per primera vegada disposin
d’un sistema d’auditoria preventiva.

10

Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d’octubre de 2010, pel qual s’estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta.
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L’EUTR és un element clau del Pla d’acció FLEGT (Forest Law Enforcement Government
and Trade) de la Unió Europea que conté una sèrie d’accions per prevenir el comerç de
fusta il·legal, per millorar l’oferta de fusta provinent de fonts legals i per promoure la
demanda de fusta de gestió forestal sostenible.
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/planificacion-forestal/comercializacion-de-madera-legal/index.aspx

European Sustainable Tropical Timber Campaign:
L’Ajuntament de Barcelona es va adherir el novembre del 2013 a la “Coalició Europea
per a la Fusta Tropical Sostenible”, que té com a objectiu “revertir la tendència de
destrucció de milers d’hectàrees anuals de boscos mitjançant la compra i l’ús de fusta
sostenible i assolir una gestió sostenible de fins a 10 milions d’hectàrees de bosc tropical
per a l’any 2015 involucrant les administracions públiques en la creació de mercats
més responsables de fusta tropical”. Amb aquesta adhesió, l’Ajuntament de Barcelona
es va comprometre a elaborar un Pla d’acció de fusta sostenible, que es basa en la visió
de la “Coalició Europea per a la Fusta Tropical Sostenible” d’augmentar la demanda de
fusta provinent de gestió forestal sostenible per crear mercats més sostenibles de fusta
tropical certificada, amb un èmfasi especial en el paper exemplaritzant de l’Ajuntament
de Barcelona i la reducció del risc de comprometre la seva reputació a través de l’adquisició exclusiva de fusta tropical amb certificació de gestió forestal sostenible (per a certs
usos), la promoció de l’ús d’espècies de fusta autòctona de gestió forestal sostenible i la
diversificació d’espècies a utilitzar en obres d’edificació, d’urbanització, projectes urbans
i mobiliari urbà.
www.europeansttc.com
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ANNEX III QÜESTIONARI EXEMPLE DE RECOLLIDA DE DADES DE FUSTA PER A PROJECTES I EXECUCIÓ D’OBRES
D’URBANITZACIÓ O EDIFICACIÓ
FITXA DE DECLARACIÓ D’USOS DE LA FUSTA
Data:

FEBRER 2021

Títol Projecte:

PR.2021.0004

DADES CORRESPONENTS A FASE DE PROJECTE
Ús

Tipus

Cubicatge

Codi de la partida del
pressupost

Segell Garantia Explotació
sostenible

Encofrat
Façana
Revestiment interior
Paviment
Altres

MOBILIARI URBÀ (30 BANCS)

3,708 m³

FQ10U092

PEFC

Instruccions per a la cumplimentació dels camps corresponents a la fase de projecte
0. Ús: Defineix la finalitat de la utilització de la fusta prevista al projecte.
1. Tipus: Descripció del tipus de fusta prevista en la redacció de la partida corresponent al projecte.
2. Cubicatge: Cubicatge previst al projecte per aquesta partida.
3. Codi partida pressupost: Especificar el codi de pressupost correponent a la partida on s’empra el tipus de fusta especificat.
4. Segell de garantia explotació sostenible: Indicar el tipus de document o certificat que es sol.licita al projecte en relació a la fusta emprada.
Assenyalar també la data de redacció de la fitxa així com el títol del projecte.
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FITXA DE DECLARACIÓ D’USOS DE LA FUSTA
Data: FEBRER 2021

Títol Projecte:

PR.2021.0004

DADES CORRESPONENTS A FASE D’OBRA REALMENT EXECUTADA
Tipus executat

MOBILIARI URBÀ (30 BANCS)

Cubicatge real executat

3,708 m³

Codi partida pressupost
(o nou codi P.C.)

Documentació aportada

FQ10U092

Nº de Document

PEFC

Instruccions per a la cumplimentació dels camps corresponents a la fase d’obra realment executada
0. Ús: Defineix la finalitat de la utilització de la fusta.
1. Tipus executat: Descripció del tipus de fusta realment utilitzat a obra en l’execució de la partida corresponent.
2. Cubicatge real executat: Cubicatge real emprat en aquesta partida corresponent a aquest tipus de fusta.
3. Codi partida pressupost: Especificar el codi de pressupost o en el cas de ser fusta corresponent a una partida no existent al pressupost, indicar el codi corresponent al preu contradictori o nou codi corresponent.
4. Documentació aportada: Indicar el tipus de document o certificat que s’acompanya a l’entrega o recepció de la partida corresponent.
5. Nº de Document: Per facilitar l’arxiu, localització i consulta de la documentació aportada, és necessari numerar els documents (1,2,3......) .
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Instrucció tècnica per a l’aplicació de
criteris de sostenibilitat en la fusta
Programa Ajuntament + Sostenible

2.2

Incorporació en els plecs

Tots els òrgans de contractació estan obligats a complir aquesta instrucció, i hauran de garantir
que en tots els casos s'apliquen els criteris ambientals corresponents segons el tipus de contracte
i el tipus de fusta o producte de fusta, i adaptar-los si és necessari a les característiques del
contracte quan ho requereixi.

Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de
sostenibilitat en la fusta
Programa Ajuntament + Sostenible

2.3

Excepció i informe justificatiu

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i
ambientals, els òrgans de contractació competents o els responsables dels contractes podran
considerar que les característiques del contracte no són adequades per incorporar totes o algunes
de les clàusules ambientals que estableix aquesta instrucció. En aquests casos, l’òrgan de
contractació competent haurà de justificar-ho degudament a l’expedient segons el que especifica
l’apartat 4.2.

Introducció
L’Ajuntament de Barcelona, seguint les línies que estableix el Compromís ciutadà per la
sostenibilitat 2012-2022, el Pla d'acció de fusta sostenible de l'Ajuntament de Barcelona i la
Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible, treballa per revertir la
tendència de destrucció de boscos mitjançant la compra i l'ús de fusta sostenible i per crear
mercats de fusta tropical més responsables.

3. ABAST

Aquesta instrucció tècnica dóna resposta a la Mesura de govern de contractació pública
responsable amb criteris socials i ambientals (2013) i al Decret d’Alcaldia sobre contractació
pública responsable amb criteris socials i ambientals de 20 de novembre de 2013, que preveu la
publicació d’instruccions tècniques per definir els criteris ambientals específics que cal aplicar en
la compra i contractació dels grups de productes i serveis definits com a prioritaris, entre els quals
es troba la fusta i altres productes derivats.

Aquesta instrucció estableix criteris concrets per a les tipologies de contractes següents:

1. OBJECTE
Aquesta instrucció tècnica té per objecte definir, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia sobre
contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals, els criteris per a clàusules
ambientals per a l’adquisició de fusta com a element de mobiliari urbà o material de construcció
inclòs en contractes d'obres o manteniment d'urbanització o edificació, així com altres tipus
d'adquisicions de productes elaborats amb fusta o derivats.

-

Redacció de projectes d'edificació, de nova construcció, de reforma o de rehabilitació

-

Redacció de projectes d'urbanització o infraestructures (projectes d’obres de l’espai públic,
ja siguin d’urbanització, remodelació o manteniment)

-

Execució d'obres d'urbanització i edificació, conseqüència dels anteriors

-

Adquisició de mobiliari urbà i altres elements de fusta com a tals o com a part de contractes
de manteniment d'elements de mobiliari urbà o altres elements en l'espai públic

L’Ajuntament de Barcelona i les entitats dependents que tenen la condició de poder adjudicador
també hauran de tenir cura que s'apliquin els criteris definits en aquesta instrucció quan
s'estableixin acords amb operadors privats per a la realització d'obres d’urbanització, de
manteniment o d'instal·lació d'elements urbans en l’espai públic de la ciutat, i s'hauran d'assegurar
que estan incorporats degudament en el projecte i en els protocols de recepció de l'obra.

Per assolir aquest objectiu, aquesta instrucció:
b. Defineix les prioritats que s'han de tenir en compte per a la contractació

Els criteris definits en aquesta instrucció també són aplicables a tot tipus de contractes
d'adquisició de productes elaborats amb fusta o derivats. Tanmateix, el mobiliari d'oficina tindrà un
tractament propi i específic en la instrucció de mobiliari d'oficina.

c. Estableix els principals àmbits d'aplicació de criteris ambientals en cada tipologia i defineix
els criteris ambientals que cal aplicar

Aquesta instrucció no s'aplica als productes de paper, que estan tractats en les instruccions
específiques de paper i d’elements de comunicació.

a. Classifica les principals tipologies de contractes que poden incloure elements de fusta

d. Estableix el sistema de seguiment

4. PRIORITATS DE LA FUSTA QUE CAL ADQUIRIR
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
2.1

4.1

Àmbit subjectiu

Prioritats en el tipus de fusta que cal adquirir

De manera conseqüent amb els diversos compromisos de protecció del medi ambient adquirits per
l'Ajuntament de Barcelona i amb les diferències en termes d'impactes ambientals i riscos
associats, l'ordre de prioritats a l'hora de determinar el tipus de fusta serà el següent:

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i
ambientals, aquesta instrucció s’aplica als contractes del sector públic que subscriguin
l’Ajuntament de Barcelona i les entitats dependents que tenen la condició de poder adjudicador,
que tinguin per objecte contractual el que estableix l'apartat 3, "Abast".

-

És obligatori adquirir i demanar fusta amb garanties de procedència d'explotacions
forestals sostenibles, per la qual cosa aquesta instrucció estableix els criteris de garantia
tècnica.
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Instrucció tècnica per a l’aplicació de
criteris de sostenibilitat en la fusta

Instrucció tècnica per a l’aplicació de
criteris de sostenibilitat en la fusta

Programa Ajuntament + Sostenible

Programa Ajuntament + Sostenible

-

De manera general, es promou un ús superior de la fusta com a material de construcció
sostenible i renovable i l'ús d'una diversitat més gran d'espècies i de fusta autòctona de
gestió forestal sostenible.

-

Per a certs usos, com per exemple elements de mobiliari urbà o altres elements de fusta
inclosos en obres, es pot optar per fusta tropical que, a més de tenir garanties de
sostenibilitat, s'haurà d'adquirir sempre amb garanties de legalitat, en línia amb el Pla
d'acció FLEGT de la Unió Europea i el Reglament europeu de la fusta (EUTR1).

En els articles següents s'indica quan els criteris poden ser incorporats com a especificació
tècnica o com a criteri d'adjudicació valorable. En aquest darrer cas, l'òrgan de contractació haurà
de determinar la puntuació que atribuirà al compliment de cadascun dels criteris d'adjudicació i la
fórmula de valoració corresponent.
En cas que en una mateixa licitació es vulgui adquirir fusta de diverses tipologies, caldrà incloure
per a cada partida de fusta els criteris pertinents a la tipologia corresponent.

Quan, per motius tècnics, la prioritat que estableix aquesta instrucció no sigui adequada per al
tipus de fusta que s'ha d'adquirir, la direcció del servei, o l’òrgan de contractació corresponent,
haurà d’emetre un informe en què s’indiquin els motius tècnics que justifiquen l'opció triada.

5.1

L'òrgan de contractació establirà els requeriments següents en relació amb les característiques
bàsiques de la fusta:

Addicionalment al que s'ha dit anteriorment, es podrà adquirir fusta amb altres criteris de
sostenibilitat, com poden ser l'ús de fusta reciclada o la definició de tractaments de fusta d'impacte
ambiental baix, entre d’altres.

4.2

I- Criteris generals d'origen sostenible per a tot tipus de fusta
Totes les fustes i els productes de fusta (inclosos taulells de fibres de fusta, contraxapats, DM i
altres materials similars) han de disposar obligatòriament de garanties de procedència
d'explotacions forestals sostenibles, acreditables mitjançant la presentació de la certificació de
gestió forestal sostenible, d'acord amb els sistemes de certificació FSC, PEFC o equivalents
(altres esquemes de certificació forestal equivalents i reconeguts internacionalment).

Informe justificatiu

En cas de motius tècnics, la direcció del servei o, si escau, l'òrgan de contractació haurà d'indicar i
precisar els condicionants considerats per no seguir la prioritat establerta en un informe que
concreti, com a mínim:
-

Les especificitats dels usos de fusta que ho justifiquen.

-

Els requeriments i les característiques tècniques especials de la fusta que ho justifiquen i
que entren en conflicte o impedeixen aplicar els criteris definits en aquesta instrucció, de
manera contrastada.

Criteris de compliment obligatori per a totes les contractacions que inclouen
elements de fusta

Alternativament a l'adquisició de fusta amb certificació de gestió forestal sostenible, l'òrgan de
contractació pot prescriure igualment l'ús de fusta reciclada amb certificació (verificable per mitjà
de la fitxa tècnica del producte o documentació que acrediti el compliment de l’estàndard “EPF
recycled wood”, “FSC recycled” o altres esquemes equivalents).
Al mateix temps, els certificats de gestió forestal sostenible (FSC, PEFC o equivalents) s’utilitzaran
per validar l’origen legal de la fusta, per tal de combatre la tala il·legal i el comerç de fusta i
productes de fusta que se'n deriven, en línia amb el Pla d'acció FLEGT de la Unió Europea i el
Reglament europeu de la fusta (EUTR2).

Aquest informe estarà a la disposició dels responsables del seguiment d'aquesta instrucció, quan
així ho requereixin.

5. CRITERIS AMBIENTALS PER A L’ADQUISICIÓ DE FUSTA

5.2

La taula següent recull els diferents aspectes ambientals per a cadascuna de les tipologies de
serveis indicades.

Criteris opcionals segons el tipus de contracte

L’òrgan de contractació pot incloure, de manera opcional, criteris ambientals addicionals com a
millora ambiental de l’oferta3. A continuació se n’esmenten alguns exemples:
I- Criteris per promoure la diversificació d’espècies

Redacció de projectes i
execució d'obres
d'urbanització o edificació

Adquisició o manteniment de
mobiliari urbà i altres
elements urbans

L'òrgan de contractació podrà establir criteris:
o

per promoure un ús més estès de la fusta com a material de construcció sostenible i
renovable;

Fusta de gestió forestal sostenible o reciclada

o

per promoure l'ús d'espècies de fusta autòctona de gestió forestal sostenible;

Fusta tropical provinent de tala legal

o

per diversificar les espècies que es poden utilitzar en obres d'urbanització o
reurbanització, obres d’edificació i mobiliari urbà.

Diversificació d'espècies
Contingut en formaldehid

A aquest efecte, l'òrgan de contractació definirà, en els plecs de contractació de redacció de
projectes o d'execució d'obres, infraestructures, manteniment de mobiliari urbà i altres usos
similars, criteris funcionals com ara la densitat, el color, la resistència o altres característiques

Limitació dels tractaments
fitosanitaris

A continuació es detallen els criteris ambientals que s'han d'incloure en els plecs de contractació
descrits anteriorment.

2

1

3

Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d'octubre de 2010, pel qual s'estableixen
les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta.

Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d'octubre de 2010, pel qual s'estableixen
les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta .

Per a més informació, es poden consultar altres manuals o documents de referència de compra i contractació pública
verda.

3
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tècniques i evitarà prescriure espècies concretes, de manera que es permeti una diversificació
d'espècies i la utilització de fustes autòctones, sempre que sigui possible.

ANNEX I: Política de compra responsable de fusta de gestió forestal
sostenible

II- Contingut de formaldehid al material de fusta:
En cas del material de fusta (taulers de partícules segons UNE-EN 312, de fibres segons UNE-EN
622, d’encenalls segons UNE-EN 300, o altres), l'òrgan de contractació podrà demanar que siguin
classificats com a classe E1 conforme a la norma EN 13986, d’acord amb els procediments de
determinació de formaldehid que estableix la norma corresponent UNE-EN 120, UNE-EN 717 o
equivalent.

Antecedents
Des de fa uns anys, l'Ajuntament de Barcelona promou una política responsable de compra de
fusta que respon a la voluntat de disminuir l'impacte ambiental de la ciutat sobre el planeta,
contribuint a la gestió racional i a l'aprofitament sostenible dels recursos forestals. Com a iniciativa
pionera en Espanya, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar l'any 2004 el "Decret d'Alcaldia de
juliol de 2004, de Política Responsable de Compra de Fusta4", que promou l'adquisició de fusta
certificada, establint un ordre de preferència de les certificacions de gestió forestal sostenible i
excloent la compra de fusta provinent de tales il·legals mitjançant la sol·licitud de certificats
d'origen.

III- Limitació dels tractaments fitosanitaris
L'òrgan de contractació podrà demanar garanties de compliment de les prohibicions existents (per
exemple, de tractament tipus creosotat, segons l’Ordre 2666/02, de 25 d’octubre), així com establir
altres limitacions o excloure determinats tractaments de la fusta, tant de manera genèrica com per
a usos específics, com per exemple jocs infantils, etcètera.

A través d'una Comissió de Treball, integrada per representants de les diferents àrees i
departaments amb major consum de fusta, s'elabora un informe anual, que recopila la informació
sobre les compres de fusta i productes derivats portades a terme pels diferents departaments de
l'Ajuntament, amb l'objectiu de posar de manifest el grau d'acompliment del Decret de Política
Responsable de Compra de Fusta.

6. SISTEMA DE SEGUIMENT
D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i
ambientals i la Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible (Annex I), la
Comissió de Treball de la Fusta, coordinada pel Programa Ajuntament + Sostenible, farà el
seguiment de la compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible. La Comissió de Treball
de la Fusta definirà uns formularis tipus per a la recopilació d'informació i el seguiment de la
instrucció de la fusta, que contindran, com a mínim:
-

Llista de la fusta o els productes de fusta adquirits amb dades generals i descripció dels
productes adquirits.

-

Còpia dels certificats de gestió forestal sostenible per a cada element o partida de fusta i la
factura corresponent que vincula el número de cadena de custòdia (FSC, PEFC o
equivalent) amb el producte en qüestió, o documentació similar en cas de l'ús de fusta
reciclada.

Per diferents motius que s'exposen a continuació es proposa revisar i actualitzar el "Decret
d'Alcaldia de juliol de 2004, de Política Responsable de Compra de Fusta":
- Durant els primers anys d'aplicació del Decret el major comprador de fusta de l'Ajuntament de
Barcelona era Serveis Funeraris amb més d'un 80% de la fusta total adquirida. A causa de canvis
organitzatius, des de l'any 2011 el Decret ja no aplica a Serveis Funeraris, i els departaments de
major adquisició de fusta es concentren en l'àmbit d'obres d'edificació, mobiliari urbà i altres
elements urbans. L’especificitat i complexitat del sistema de seguiment de les dades d'adquisició
de la fusta inclosa en obres d'edificació o urbanització fa necessari introduir algunes modificacions
en el sistema de seguiment establert en el Decret.
- La modificació de la "Ley de Montes" del 2006 estableix el compromís de les Administracions
públiques de promoure el consum responsable de productes forestals en els procediments de
contractació pública, afavorint l'adquisició de fusta i productes derivats de la fusta procedents de
boscos certificats i el foment del consum responsable de fusta per part de la ciutadania5.

Els responsables dels contractes hauran d'emplenar i remetre els formularis mitjançant l'adreça
electrònica ajuntamentsostenible@bcn.cat.
En l'annex III s'adjunten els formularis de recollida d'informació, que s'actualitzaran en la Comissió
de Treball de la Fusta per acomplir aquesta instrucció.

- Com a part del Pla d'Acció FLEGT de la Unió Europea per combatre la tala il·legal i el comerç
derivat de la fusta i productes derivats de fusta, el Reglament Europeu de la Fusta (EUTR6)
introdueix el sistema de Diligència Deguda. El sistema de Diligència Deguda inclou l'avaluació de
riscos per països en el cas de fusta importada. A Espanya, la Associació Espanyola del Comerç i
Indústria de la Fusta (AEIM)7 estableix el risc de cadascun dels països importadors de fusta, en
compliment del Reglament EUTR, aquesta informació està disponible públicament a la seva web.

Els responsables del Programa Ajuntament + Sostenible podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació l’aportació d’informació addicional, entre d'altres, els informes justificatius assenyalats
en l'apartat 4.2.

- L'Ajuntament de Barcelona es va adherir al novembre del 2013 a la "Coalició Europea per a la
Fusta Tropical Sostenible", que té com a objectiu "revertir la tendència de destrucció de milers
d'hectàrees anuals de boscos mitjançant la compra i ús de fusta sostenible i assolir una gestió
sostenible de fins a 10 milions d'hectàrees de bosc tropical per a l'any 2015 involucrant a les
administracions públiques en la creació de mercats més responsables de fusta tropical". Amb

7. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES / ENTRADA EN VIGOR
Aquesta instrucció entrarà en vigor 3 mesos després de publicar-se.
Aquesta instrucció no és aplicable a les licitacions, els expedients de les quals ja s'hagin obert o
aprovat, ni als plecs aprovats o les licitacions públiques pendents de resolució amb data anterior a
l’entrada en vigor d'aquesta instrucció.

4

http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_fusta_2004_7953.pdf

5

8. DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE 102 de
29/04/2006).

Aquesta instrucció deroga el Decret de política responsable de la fusta de 2004.

6

Reglamento (UE) n ° 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se
establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera
7

5

http://www.maderalegal.info/inicio
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aquesta adhesió, l'Ajuntament de Barcelona es va comprometre a elaborar un Pla d'Acció de
Fusta Sostenible, que es basa en la visió de la "Coalició Europea per a la Fusta Tropical
Sostenible" d'augmentar la demanda de fusta provinent de gestió forestal sostenible per crear
mercats més sostenibles de fusta tropical certificada, amb un èmfasi especial en el paper
exemplaritzant de l’Ajuntament de Barcelona i la reducció del risc de comprometre la seva
reputació a través de l’adquisició exclusiva de fusta tropical amb certificació de gestió forestal
sostenible (per certs usos), la promoció de l'ús d’espècies de fusta autòctona de gestió forestal
sostenible i la diversificació d'espècies a utilitzar en obres d'edificació, d'urbanització, projectes
urbans i mobiliari urbà.

fusta sostenible; la comunicació de la nova Política de fusta als professionals del sector i accions
de sensibilització de la ciutadania en general.
6. Com a òrgan de coordinació dels diferents departaments municipals involucrats en l'aplicació i
el seguiment de la nova Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible, es
dona continuïtat a la Comissió de Treball de Fusta existent, ampliant els representants als sectors
i departaments més rellevants en la contractació d'obres o serveis que inclouen l'adquisició de
fusta i productes derivats. Aquesta Comissió està coordinada pel Programa
Ajuntament+Sostenible.

- Finalment, el 15 de desembre del 2013 va entrar en vigor el Decret de Contractació Responsable
de l'Ajuntament de Barcelona8, que estableix, entre d'altres, la definició de criteris per a clàusules
ambientals de conformitat amb la normativa vigent i la legislació de la Unió Europea per a 12
grups de productes i serveis prioritaris, entre els quals s'inclou la fusta i altres productes derivats.
Per aquests motius es proposa l'adopció d'una nova Política de compra responsable de fusta
de gestió forestal sostenible:
1. L'Ajuntament promou l'adquisició de fusta certificada amb els requisits més exigents que siguin
possibles. Com a soci de la "Coalició Europea per a la Fusta Tropical Sostenible", i per revertir la
tendència de destrucció de boscos tropicals, tota la fusta tropical adquirida per certs usos (com per
exemple elements de mobiliari urbà o altres elements de fusta inclosos en obres) ha de comptar
no solament amb garanties de legalitat, sinó amb garanties de sostenibilitat, és a dir, amb
certificació de gestió forestal sostenible d’acord amb els sistemes FSC, PEFC o equivalents (altres
esquemes de certificació forestal equivalents i reconeguts internacionalment).
2.Mentre es consolidi la implementació del Pla d'Acció FLEGT de la Unió Europea per combatre la
tala il·legal i el comerç derivat de fusta i productes de fusta i el Reglament Europeu de la Fusta
(EUTR9), els certificats de gestió forestal sostenible (FSC, PEFC o equivalent....) es consideren les
millors eines de validació de l’origen legal de la fusta.
3. L'Ajuntament promou un major ús de fusta com a material de construcció sostenible i renovable,
l'ús d'espècies de fusta autòctona de gestió forestal sostenible i la diversificació d’espècies a
utilitzar en obres d’edificació i mobiliari urbà. Per aquest motiu, els plecs de contractació de
redacció de projectes o d'execució d'obres d'edificació, infraestructures, manteniment de mobiliari
urbà i usos similars definiran, sempre que sigui possible, criteris funcionals (com densitat, color,
resistència o altres característiques tècniques) en lloc de prescriure espècies concretes, de
manera que es permeti una diversificació d'espècies i la utilització de fustes autòctones amb
certificació de gestió forestal sostenible (FSC, PEFC o equivalent).
4. En compliment del Decret de Contractació Responsable de l'Ajuntament de Barcelona
s'elaboraran unes instruccions internes de contractació de fusta i altres productes derivats, que
traduiran la nova Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible en criteris
ambientals a incorporar en els plecs corresponents, conjuntament amb altres criteris de
sostenibilitat, com poden ser l'ús de fusta reciclada o la definició de tractaments de fusta de baix
impacte ambiental, entre d’altres.
5. L'Ajuntament durà a terme actuacions complementàries per reforçar la implementació de la
nova Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible, com la formació de tot
el personal involucrat; la revisió i adaptació dels mecanismes de control i seguiment; la
col·laboració amb actors i grups d’interès externs del sector de la construcció per promoure l’ús de

8

http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_contractaci%C3%B3_responsable_24575.pdf

9

Reglamento (UE) n ° 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se
establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera
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Cubicatge

0) Ús: defineix la finalitat de la utilització de la fusta prevista en el projecte.
1) Tipus: descripció del tipus de fusta prevista en la redacció de la partida corresponent al projecte.
2) Cubicatge: cubicatge previst en el projecte per a aquesta partida.
3) Codi de la partida del pressupost: cal especificar el codi del pressupost corresponent a la partida en què s'empra el tipus de fusta especificat.
4) Segell de garantia d'explotació sostenible: cal indicar el tipus de document o certificat que se sol·licita en el projecte en relació amb la fusta emprada.
Cal assenyalar també la data de redacció de la fitxa, així com el títol del projecte.

10

Instruccions per a l'emplenament dels camps corresponents a la fase de projecte

www.europeansttc.com

Altres

L'Ajuntament de Barcelona es va adherir el novembre del 2013 a la "Coalició Europea per a la
Fusta Tropical Sostenible", que té com a objectiu "revertir la tendència de destrucció de milers
d'hectàrees anuals de boscos mitjançant la compra i l'ús de fusta sostenible i assolir una gestió
sostenible de fins a 10 milions d'hectàrees de bosc tropical per a l'any 2015 involucrant les
administracions públiques en la creació de mercats més responsables de fusta tropical". Amb
aquesta adhesió, l'Ajuntament de Barcelona es va comprometre a elaborar un Pla d'acció de fusta
sostenible, que es basa en la visió de la "Coalició Europea per a la Fusta Tropical Sostenible"
d'augmentar la demanda de fusta provinent de gestió forestal sostenible per crear mercats més
sostenibles de fusta tropical certificada, amb un èmfasi especial en el paper exemplaritzant de
l’Ajuntament de Barcelona i la reducció del risc de comprometre la seva reputació a través de
l’adquisició exclusiva de fusta tropical amb certificació de gestió forestal sostenible (per a certs
usos), la promoció de l'ús d’espècies de fusta autòctona de gestió forestal sostenible i la
diversificació d'espècies a utilitzar en obres d'edificació, d'urbanització, projectes urbans i mobiliari
urbà.

Paviment

European Sustainable Tropical Timber Campaign:

Revestiment interior

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/politica-forestal/comercializacion-de-maderalegal/index.aspx

Façana

L'EUTR és un element clau del Pla d'acció FLEGT (Forest Law Enforcement Government and
Trade) de la Unió Europea que conté una sèrie d'accions per prevenir el comerç de fusta il·legal,
per millorar l’oferta de fusta provinent de fonts legals i per promoure la demanda de fusta de gestió
forestal sostenible.

Encofrat

El Reglament europeu de la fusta (EUTR) requereix que, a partir del 3 de març de 2013, tota la
fusta en el mercat de la UE procedeixi de fonts legals. El reglament requereix que els agents que
comercialitzen fusta en el mercat europeu per primera vegada disposin d’un sistema d'auditoria
preventiva.

Tipus

Pla d'acció FLEGT de la Unió Europea i Reglament europeu de la fusta (EUTR10):

Ús

http://info.fsc.org
http://www.pefc.cat/empreses.html

DADES CORRESPONENTS A LA FASE DE PROJECTE

Els certificats FSC i PEFC vigents es poden consultar en les bases de dades respectives:

Títol del
projecte:

Els sistemes internacionals principals són l'FSC (Forest Stewardship Council) i el PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification); tots dos exigeixen el compliment de
criteris legals, ecològics, social i econòmics, que permeten oferir garanties de gestió forestal
sostenible certificada als consumidors finals.

Data:

Els sistemes de certificació forestal són sistemes voluntaris que certifiquen, a través d'una
auditoria externa feta per una entitat independent, que la fusta prové de boscos gestionats de
manera sostenible. Els sistemes de certificació inclouen mecanismes de seguiment que permeten
traçar els productes a través de la cadena de subministrament fins al producte final. La certificació
de la cadena de subministrament rep el nom de "certificació de cadena de custòdia" ("Chain of
Custody", CoC).

FITXA DE DECLARACIÓ D'USOS DE LA FUSTA

Sistemes de certificació de gestió forestal sostenible

ANNEX III. QÜESTIONARI EXEMPLE DE RECOLLIDA DE DADES DE FUSTA PER A PROJECTES I
EXECUCIÓ D'OBRES D'URBANITZACIÓ O EDIFICACIÓ

ANNEX II: Glossari

Programa Ajuntament + Sostenible
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Codi de la
partida del
pressupost

Segell de garantia de
gestió forestal sostenible
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Cubicatge real
executat

Codi de la partida
del pressupost
(o nou codi PC)

DADES CORRESPONENTS A LA FASE D'OBRA EXECUTADA REALMENT

Títol del projecte:

Documentació
aportada

Núm. de
document
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0) Ús: defineix la finalitat de la utilització de la fusta.
1) Tipus executat: descriu el tipus de fusta utilitzat realment a l'obra en l'execució de la partida corresponent.
2) Cubicatge real executat: indica el cubicatge real emprat en aquesta partida corresponent a aquest tipus de fusta.
3) Codi de la partida del pressupost: cal especificar el codi del pressupost o, si es tracta de fusta corresponent a una partida no existent en el pressupost, cal
indicar el codi corresponent al preu contradictori o nou codi corresponent.
4) Documentació aportada: cal indicar el tipus de document o certificat que s'adjunta al lliurament o la recepció de la partida corresponent.
5) Núm. de document: per facilitar l'arxivament, la localització i la consulta de la documentació aportada, cal numerar els documents (1, 2, 3...) .

Instruccions per emplenar els camps corresponents a la fase d'obra executada realment

Tipus executat

Data:

FITXA DE DECLARACIÓ D'USOS DE LA FUSTA

Programa Ajuntament + Sostenible

Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta

Qüestionari municipal de compra de fusta
Dades generals del producte adquirit
Tipus d’article adquirit (taulons, mobiliari
urbà, mobiliari interior...)

Mobiliari urbà

Any d’adquisició

2.021

Destí o utilització final (portes, mobiliari,
terra, aplacat, tanca...)

Mobiliari urbà

Inclòs en algun contracte?

PR.2021.0004 (Projecte BIMSA)

Objecte del contracte

Canvi paviment passeig central Rambla Fabra i
Puig, Districte de Sant Andreu de Barcelona

Organisme/Sector/Districte ordenant

Ajuntament de Barcelona
Bimsa - Districte Sant de Sant Andreu

Descripció general del producte adquirit
Fusta massissa tropical
S’han adquirit elements de fusta massissa
tropical?

X Sí

Quantitat (m3)1

0,1236 m³ * 30 unitats = 3,708 m³

No

FSC
X PEFC
Sense certificats
Certificat per altres sistemes: ......................

Disposa de certificació de gestió forestal
sostenible?
Fusta massissa NO tropical
S’han adquirit elements de fusta massissa
NO tropical?

---

Quantitat (m3)

---

Disposa de certificació de gestió forestal
sostenible?

FSC
PEFC
Sense certificats
Certificat per altres sistemes: ......................

Materials derivats de la fusta
S’han adquirit elements de materials
derivats de la fusta?

Sí

x No

Quantitat (m3)
Disposa de certificació de gestió forestal
sostenible?

FSC
PEFC
Sense certificats
Certificat per altres sistemes: ......................

1

En el cas de bancs i cadires, el càlcul per transformar les unitats adquirides en volum de fusta és el
següent:
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